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Mais de 2 mil eleitores fazem
cadastro biométrico em Pinda
Francielly Godoy

O agendamento para cadastro de
biometria é realizado exclusivamente pela
internet (www.tse.jus.br) e pela central
telefônica (148). As pessoas agendadas
devem comparecer no dia e horário
deﬁnidos para não atrapalhar os serviços
do cartório e não causar atrasos para
os demais eleitores.
*******
O Cartório Eleitoral de Pindamonhangaba está realizando
o cadastro biométrico dos eleitores do município desde 1º de
setembro de 2015. A ação, que
dura cerca de 15 minutos, é uma
exigência do TSE - Tribunal Superior Eleitoral - e visa aumentar a segurança e dar agilidade
nas eleições - que este ano acon-

Homem é
encontrado morto
com sinais de
pedrada no rosto
Um homem de 65 anos, morador de uma casa comunitária
no Vitória Park, foi encontrado
morto com sinais de pedrada no
rosto na manhã de terça-feira
(12), em uma das ruas do bairro.
De acordo com informações
da polícia, há indícios que ele
tenha sido golpeado com uma
pedra de aproximadamente 10
quilos, encontrada ao lado de
seu corpo.

tecem dia 3 de outubro.
De acordo com a direção do
cartório, além do cadastro biométrico, com assinatura e impressão digitais e fotograﬁa,
durante o serviço são atualizados os dados cadastrais dos
cidadãos - que ainda podem
optar pela mudança do Colégio
Eleitoral.
PÁGINA 3

Max William
Novaes Silva
atualizou seus
dados e fez
o cadastro
biométrico
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BLOCO DO CUPIM VAI ELEGER
PRINCESA DO CARNAVAL
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‘CONTROVÉRSIAS’
SELECIONA
ATORES DA
CIDADE
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20º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE.
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

28º
UV 14

Fonte - CPTEC/INPE

Suellen Tata, rainha do
bloco, e Gerson Leme

As meninas com
mais de 18 anos interessadas em serem
princesas do Bloco do
Cupim, no carnaval
deste ano, devem fazer
as inscrições até sexta-feira (15) pelo site
www.portalr3.com.br
– que também contém
o regulamento completo do concurso.
O público poderá
votar, pela página, entre os dias 16 e 20 de
janeiro para escolher
as princesas – que vão
desﬁlar e ganhar faixas dia 23 de janeiro,
no Cupim Folia.
PÁGINA 2

História
destaca
Cine Radium
Parque
Após relatos da última
semana sobre o primeiro
cinema de Pindamonhangaba, o Cine Éden, a Tribuna traz a história de outra
casa de espetáculos, o Cine
Radium Parque.
O local, inaugurado em
1912, possuía saguão para
abrigar o público, botequim e até uma pista de
patinação.
PÁGINA 6
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Previdência vai reajustar
salário dos aposentados

A

pessoa trabalha e contribui a vida inteira para seu país e, quando se aposenta, é deixada de lado. Essa tem
sido um das maiores queixas de milhões de
aposentados do Brasil nas últimas décadas.
Além de ter os vencimentos reajustados para
baixo do que contribuiu e recebeu em anos e
anos de labuta, o agora assegurado da Previdência Social, vê seu ‘dinheirinho’ encolhendo
mês a mês, ano a ano.
Não há, por outro lado, muito a que se fazer
neste momento, pois há a certeza de problemas
ainda mais graves na previdência nos próximos
anos. Ou seja, aposentar não é uma boa opção
ao trabalhador, porém é, aparentemente, o
meio mais viável.
De qualquer modo, ao menos este ano, os
aposentados do Brasil estão recebendo uma
notícia um pouco mais agradável no início do
ano. Os segurados da Previdência Social que
recebem acima do salário mínimo terão o benefício reajustado em 11,28%, contando a partir de 1º de janeiro de 2016. O índice foi divulgado em portaria conjunta dos ministérios da
Previdência Social e da Fazenda, publicada no
Diário Oficial da União de segunda-feira (11),
destacou o Ministério do Trabalho e Previdência Social.
A portaria também estabeleceu as novas alíquotas de contribuição do INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores
avulsos. As alíquotas são de 8% para aqueles
que ganham até R$ 1.556,94; de 9% para quem
recebe de R$ 1.556,95 a R$ 2.594,92, e de 11%
para os que ganham entre R$ 2.594,93 e R$
5.189,82. Essas alíquotas (relativas aos salários
pagos em janeiro) deverão ser recolhidas apenas em fevereiro.
O valor mínimo dos benefícios pagos pelo
INSS – aposentadorias, auxílio-doença, auxílio
-reclusão e pensão por morte – das aposentadorias dos aeronautas e das pensões especiais
pagas às vítimas da síndrome da talidomida
será de R$ 880.
O mesmo piso vale também para os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social para
idosos e portadores de deficiência. A cota do
salário-família passa a ser de R$ 41,37 para o
segurado com remuneração mensal não superior a R$ 806,80 e de R$ 29,16 para o segurado com remuneração mensal superior a R$
806,80 e igual ou inferior a R$ 1.212,64.
Já o auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.212,64.
O teto do salário-de-contribuição e do salário-de-benefício passa de R$ 4.663,75 para R$
5.189,82.
Os recolhimentos a serem efetuados em janeiro – relativos aos salários de dezembro –
ainda seguem a tabela anterior. Nesse caso, as
alíquotas são de 8% para aqueles que ganham
até R$ 1.399,12; de 9% para quem ganha entre
R$ 1.399,12 e R$ 2.331,88; e de 11% para os que
ganham entre R$ 2.331,88 e R$ 4.663,75.
Ter esses números da cabeça é fundamental
para o trabalhador e para o empregador, pois
com eles é que toda a base de recolhimento e a
‘imaginação’ do futuro vão ocorrer.

Fundação Dr. João Romeiro
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Bloco do Cupim realiza concurso
para princesa do carnaval
O concurso virtual
Princesa do Cupim 2016
está com inscrições abertas até o dia 15 de janeiro
para o carnaval deste ano
em Pindamonhangaba. As
inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site: www.portalr3.com.br.
A candidata deve ter
mais de 18 anos, preencher

um formulário e anexar
uma foto de corpo inteiro.
Entre os dias 16 e 20 haverá
uma enquete com as fotos
das inscritas e as duas mais
votadas serão eleitas princesas do Bloco do Cupim.
Além de se juntarem
com a rainha Suellen
Tata, as duas mais votadas vão receber a faixa no
Cupim Folia – que será

realizado dia 23 de janeiro, a partir das 22 horas,
na Degusti House (rua
Rubião Junior – ao lado
do Shopping Centro).
As vencedoras também
desfilarão no Carnavila
(31 janeiro) e na Avenida
do Samba, na terça-feira
de carnaval.
“Acreditamos na inovação, é o primeiro con-

curso desse tipo na cidade. Dessa vez será virtual,
mas pretendemos, no ano
que vem, realizá-lo fisicamente”, conta o responsável pelo Bloco do Cupim,
Gerosn Leme.
Cupim Folia
De acordo com Gerson Leme, o Cupim Folia
2016 custará R$ 15 e na
hora R$ 20.
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Vanguarda Literária
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor
Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

* José Valdez de Castro Moura

INFÂNCIA:POR UMA COMPREENSÃO HISTÓRICA

O

indivíduo,
dentro do processo do desenvolvimento humano
cresce num contexto de
interação constante com
as instituições da sociedade, as quais estabelecem
limites às suas oportunidades pessoais e sociais
dando, sem sombra de
dúvida, origem às experiências próprias que irão
modelar a sua vida.
Para que enriqueçamos o nosso cabedal de
conhecimento desses limites torna-se necessária
forças produziram essas
mudanças consideráveis.
Anderson, em 1956, ao
se referir às perspectivas
históricas do desenvolvimento infantil, chama-nos a atenção para
as descobertas a respeito
da criança como sistema
biológico, no que concerne às tremendas mudanças, dando-nos a ideia
de que o homem chega a
cada idade da vida como
um principiante.
Há três séculos, a infância (enquanto conceito) não existia nos países
do velho mundo para a

grande maioria da população, pois após um
período curto de dependência, elas já passavam
direto para a sociedade
adulta: faziam o mesmo trabalho, jogavam
os mesmos jogos, enfim,
eram miniaturas de adultos. Naquela época havia
menos pessoas idosas
(poucas ultrapassavam
os 50 anos de idade),
poucas escolas e a grande
massa populacional era
analfabeta.
A idéia de família nuclear como unidade definida e separada, provendo as necessidades
emocionais de pais e filhos simplesmente não
existia. Não se falava sobre o problema de relacionamento de grupos de
crianças e adultos, porque
não estavam divididos, e a
questão de orientação vocacional, por exemplo, sequer era tocada, pelo fato
de que as tarefas futuras já
serem determinadas desde o nascimento.
De trezentos anos
para a época atual, assistimos a extraordinária
expansão das escolas, do

desenvolvimento da família nuclear, e as noções
de infância, adolescência
e juventude (esse termo
último só passou a ser conhecido a partir de 1968,
com os trabalhos de Keniston, pasmem!) dentro
dos estágios do desenvolvimento vital. Ariés, em
1962, em monumental
obra: “Centuries of Childhood” cuidadosamente elaborada, em suma,
descreveu o surgimento
da infância e sua associação com a ESCOLA MODERNA e a FAMÍLIA
BURGUESA, chegando
a afirmar: “Os estágios
do desenvolvimento individual reconhecidos
pela convenção cultural
dependem da existência de instituições sociais específicas”. Não
podemos, em nenhuma
hipótese, olvidar que
a Revolução Industrial
transformou a sociedade no que se refere à
reorganização dos padrões educacionais e da
vida familiar, tanto é
que Ivan Illich, em 1972,
resaltou em relação à
infância: “Como a maio-

EXPEDIENTE

ria das pessoas vive fora
dos centros industriais
urbanos, a maior parte
delas não experimenta hoje a infância. Sòmente com o advento
da sociedade industrial
se tornou exequível a
produção em massa da
infância que passou a
estar ao alcance das
massas”.
Quando, em rápidas reflexões
tentamos retomar a questão
da infância, dentro do
prisma
histórico-social, temos certeza de
que nós, pediatras, que
tanto nos instrumentalizarmos dentro do
referencial crono - biológico, carecemos desse
entendimento altamente importante para o desenvolvimento do nosso papel na sociedade
hodierna. Importante e
essencial, sob pena de
permanecermos sempre com uma visão fragmentada da infância, e
atuarmos simplesmente como “especialistas
em doenças da infância”,
sem entendê-la, o que seria lamentável e trágico!.
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cotidiano
Cartório Eleitoral faz cadastro
biométrico de 2 mil eleitores
O Cartório Eleitoral de Pindamonhangaba, assim como os
de todo o país, está realizando o
cadastramento biométrico dos
eleitores. Trata-se do processo
de atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral, com
o objetivo de implantar a identificação de cada eleitor através
de impressão digital, fotografia
e, desde que viabilizado, assinatura digitalizada.
De acordo com a Justiça Eleitoral, o sistema da biometria
foi adotado para garantir ainda
mais segurança ao processo eleitoral. A implantação no Brasil
vem sendo gradual, já que é necessário convocar todo o eleitorado para a revisão biométrica.
Serviço em Pinda
Em Pindamonhangaba, segundo o diretor do Cartório Eleitoral, João Amparo Pinheiro, o
cadastramento começou dia 1º
de setembro de 2015. Desde a
abertura dos serviços, foram cadastrados pouco mais de 2 mil
eleitores – o que representa cerca de 2,2% do total de eleitores
do município – 110 mil.
Embora o prazo final exigido
pelo TSE – Tribunal Superior
Eleitoral – seja o ano de 2018,
Pinheiro pede que os eleitores
façam o agendamento o mais
rápido possível. “Por dia, somos capazes de cadastrar 84
pessoas, devido à quantidade de
equipamentos e ao número de
membros da nossa equipe. Cada
cadastro dura, em média, 15
minutos. Antes, porém, da biometria, nós fazemos a atualização dos dados do cidadão, com
informações sobre endereço e se
a pessoa pretende continuar votando no mesmo Colégio Eleitoral ou pretende mudar”, explica.

Novos eleitores

Francielly Godoy

Todos os formulários de
novos eleitores preenchidos
no cartório, já são feitos pelo
sistema biométrico. “Os novos
títulos já são feitos por meio da
inscrição biométrica”, completa
o diretor.
Ele ainda destacou a importância do cadastramento para os
idosos. “Embora as pessoas com
70 anos ou mais não precisem
votar, é importante fazer o cadastro, pois após 2018 quem não
estiver inserido na nova modalidade vai ter o título cancelado, o
que poderá resultar em problemas para obtenção de benefícios
do INSS, por exemplo”.

Próximas eleições

João Amparo Pinheiro afirmou que o TRE ainda vai definir
se as eleições de outubro desde
ano em Pindamonhangaba vão
funcionar do método tradicional
ou se também haverá utilização
do sistema biométrico. “Estamos aguardando esta decisão e
aptos para todas as situações.
É possível que venhamos a
utilizar as duas formas”.

Novo título
de eleitor

O torneiro mecânico Max William Novaes Silva, 24 anos, compareceu ao cartório para
regularizar o título, e aproveitou para fazer o registro biométrico. “É muito fácil. Só
agendar e você pode fazer o que precisa de uma vez”

Quem fizer o cadastro, já
sairá do cartório com o novo
modelo de título de eleitor nacional. O cadastramento biométrico é feito com utilização do
chamado “Kit Bio”, composto
de dispositivo de captura de
fotos, escâner para captura de
digitais, maleta de transporte e
cenário (mini-estúdio fotográfico com assento).

Agendamento exclusivo pela
internet e central telefônica
O responsável ressalta
que a única forma de fazer o
agendamento é via internet
pela página do TSE (www.
tse.jus.br) ou pela Central de
Atendimento ao Eleitor (148).
“Não fazemos agendamento
diretamente aqui no cartório. Esse é uma forma de organização definida pelo TSE,

via TER – Tribunal Regional
Eleitoral. O público precisa
se conscientizar disso, porque não adianta vir aqui
para agendamento, apenas
para o atendimento”.
Pinheiro ressalta, que
“quem fizer o agendamento
hoje, por exemplo, só vai encontrar vaga para o mês de

março. Temos essa limitação
no número de atendimento
e pedimos que as pessoas
agendadas compareçam
no dia marcado. Quando
temos uma falta, isso gera
transtornos no atendimento,
prejudica nosso trabalho e
atrasa o cadastro biométrico dos demais eleitores”.

Mais
informações:
Central de Atendimento ao
Eleitor: 148*
* custo de ligação local em
todo o Estado

Francielly Godoy

Francielly Godoy

Diretor do Cartório Eleitoral do município, João Amparo Pinheiro. À direita, eleitores durante o cadastramento biométrico
Francielly Godoy

Documentos necessários
• RG original, Carteira de
Trabalho e Previdência Social,
carteira profissional emitida por
órgão criado por lei federal (OAB,
CRM, Crea, etc) ou certidão
de nascimento ou casamento.
ATENÇÃO: Não será aceita a
CNH - Carteira Nacional de Habilitação por não conter nacionalidade/naturalidade; o passaporte
somente será aceito se for o
modelo que contenha também a
filiação; o documento apresentado deve conter nome atual e

sem abreviaturas (inclusive de
filiação), caso contrário, deverá ser apresentado documento
complementar que contenha
nomes completos;
• Comprovante de endereço,
em nome do eleitor (conta de luz,
ou conta bancária, ou conta de
telefone etc., desde que contenha
nome e endereço e seja recente);
• Comprovante de quitação
do serviço militar (homens com
idade entre 18 e 45 anos), para
o primeiro título.

Endereço

Funcionária do cartório durante edição de imagem do eleitor

O Cartório Eleitoral de
Pindamonhangaba fica
na rua Francisco Glicério,
nº 418, no Boa Vista,
próximo a Igreja de São
Joaquim. O horário de
atendimento à população
é das 12 às 18 horas. Não
há agendamento pessoalmente, apenas pela
internet e central telefônica. Informações podem
ser obtidas pelos telefones
3648-1604 ou 3642-8544.
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Professor Eric comemora
APÓS SOLICITAÇÕES DE FELIPE Janio Lerario diz que
Pindamonhangaba teve
melhorias no trânsito da Avenida CÉSAR – FC, CAMINHÃO
saldo positivo em 2015
Professor Manoel César Ribeiro FUMACÊ INTENSIFICA
R edutor de velocidade tipo “ lombada ”,
V e r ea d o r d o PSDB r e co n he c e tr a b a lho
TRABALHO NA CIDADE
faixa de pedestres e placas de sinalização
“Presidente

são algumas das benfeitorias realizadas

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando as melhorias realizadas no trânsito da
Avenida Professor Manoel César
Ribeiro, na região Leste da cidade. Ele havia solicitado - através
dos requerimentos números
1.027 e 1.028/2015 – a colocação
de redutores de velocidade tipo
“lombada” e a instalação de faixas de pedestres e, por meio do
requerimento nº 1.389/2013 que
fosse feita a sinalização ao longo da avenida. Os documentos
foram endereçados ao Prefeito,
à Secretaria de Obras e Serviços
e ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) de Taubaté e
receberam aprovação do plenário
da Câmara por unanimidade.
O vereador teve a iniciativa
de solicitar essas melhorias
através de requerimentos, pois o
trânsito nesta Avenida é intenso
e a via é utilizada por veículos
de grande porte como ônibus,
caminhões, bi-trem, carretas e
outros.
O vereador Professor Eric já
havia solicitado em 2013, através
do requerimento nº 1.381, a instalação de redutores de velocidade. Porém, com a duplicação,
somente um lado da avenida
no sentido bairro – centro foi
contemplado, sendo que o lado
oposto, sentido centro - bairro
ficou sem a melhoria, o que causava acidentes e tornava difícil a

travessia para os pedestres com
segurança, principalmente em
direção ao ponto de ônibus.
Agora, os moradores do
bairro Triângulo já podem comemorar mais essas melhorias.
Com a instalação dos redutores
de velocidade, da faixa de pedestres e das placas de sinalização, o
trânsito ficará mais seguro. O vereador sabe que estas melhorias
são necessárias para a população
do Triângulo e, também, para os
motoristas, ciclistas e pedestres
que utilizam a avenida Professor
Manoel César Ribeiro. “Cresci
neste bairro, onde meus pais moram até hoje, e sei da importância
desta avenida que liga o centro
aos bairros da região Leste. Na
entrada dos bairros Delta e Beta,
a travessia com destino ao ponto
de ônibus estava muito perigosa.
Muitos acidentes, alguns fatais,
já aconteceram pela imprudência
de maus condutores que não medem as trágicas consequências
do excesso de velocidade. Tenho
muitos amigos que, gentilmente
sugeriram esta benfeitoria e
batalhamos muito para concretizá-la.”, enfatizou o vereador
Professor Eric.
Fotos: Divisão
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Professor
Eric comemora
melhorias
realizadas no
trânsito da Av.
Professor Manoel
César Ribeiro

Fale com o vereador Professor Eric

Administração Municipal
que promova a realização
de estudos com o objetivo de dotar o Bosque da
Princesa de mais incentivos turísticos. A ideia é
que seja criado na “ilha”
do bosque um mini-zoológico, com acesso por
teleférico e uma passarela
ligando o Bosque ao zoológico, na ilha.
Felipe César solicita,
ainda, a construção de
uma plataforma para a
terceirização de passeios
de lanchas e chalanas ao
longo do Rio Paraíba.
Ele pede a criação da
Casa da Cultura, com
instalação de barracas
para que os artesãos da
cidade possam expor e
vender seus trabalhos
aos turistas que visitam
o Bosque da Princesa.
“Precisamos incrementar
mais o turismo em Pind a m o n h a n g a b a . Te m o s
um trecho do rio que,
outrora, foi muito utilizado e agora está parado.
Precisamos reativar este
tipo de turismo na cidade”, destaca o Vereador
Felipe César.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

o

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) faz um balanço
altamente positivo das atividades e ações desenvolvidas pelo
Executivo em parceria com o Legislativo e diz que encerrar
2015 com este saldo qualificado é muito importante.
Segundo o vereador Janio, “em 2015 tivemos muitas
inaugurações importantes na cidade, sendo que algumas
obras e ações foram feitas em parceria com os Governos
Federal e Estadual, o que significa que o Executivo sempre esteve aberto a realizar esses trabalhos em conjunto,
beneficiando toda a nossa população”.
Janio destaca que no esporte, a implantação do Programa “Esporte para Todos” apresentou um saldo significativamente bom, com aproximadamente 11 mil crianças e
adolescentes atendidos e praticando diversas modalidades
esportivas, levando em conta a necessidade do esporte para
a saúde dessas pessoas.
Ainda no campo das obras voltadas para o esporte, o
vereador enfatizou que “tivemos várias reformas de quadras
poliesportivas; de piscinas e a construção de academias”.
Na saúde, Janio Lerario lembrou que “muitas obras foram
realizadas e concluídas e cito como exemplo, a implantação do
Pronto Socorro Infantil; a Saúde da Mulher que já está funcionando no prédio todo reformado, além das três UPAs – Unidades de Pronto Atendimento - que estão sendo construídas”.
E na área de Habitação, o vereador enfatizou o trabalho para
a construção de casas populares e apartamentos. No Araretama,
são 1.536 apartamentos que estão aprovados e registrados
e já foi dado o início das obras de construção. Também foi
doado ao Governo do Estado o terreno para a construção de
294 apartamentos. Além disso, outros 94 apartamentos foram
entregues em Moreira César.
“Agradeço à todos que reconhecem e apoiam o bom
trabalho de toda uma equipe que administra o dinheiro
público com zêlo, transparência e respeito. Parabenizo o
prefeito e sua equipe pelas muitas atividades desenvolvidas
durante o ano de 2015 e aproveito para desejar um Feliz
Natal e um Ano Novo de muitas realizações positivas”,
conluiu o vereador Janio Lerario.

dengue em nosso município ”

O Presidente da Câmara de Pindamonhang a b a , Ve r e a d o r F e l i p e
César – FC (PMDB)
enviou ofício ao Prefeito, solicitando para que
o “caminhão fumacê”
circule por todas as ruas
de Pindamonhangaba,
em especial, naquelas
em que a incidência de
proliferação do mosquito transmissor da
dengue seja grande. E
após as solicitações do
vereador Felipe César, o
veículo está circulando
com maior intensidade
por todas das ruas do
município. O Presidente
da Câmara afirma que
essa medida é muito
importante, tendo em
vista o número alarmante
de pessoas contagiadas
pela doença (dengue)
em nossa cidade. Felipe
César - FC pede uma ação
mais enérgica visando a
prevenção para que possamos erradicar de vez
esta epidemia da cidade.
TURISMO
NO BOSQUE
O Ve r e a d o r F e l i p e
César – FC reivindica à

E x e cu ti v o e a f i r m a q u e
c o m o s G o ve r n os E s ta d u a l e

d a e q u ip e d o

Câmara afirma que
importante , devido ao número
da

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

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Cal quer que OS priorize Vereador Toninho da
Magrão tem pedidos
contratação de funcionários Farmácia quer que Leis atendidos: galeria de águas
qualificados e formados aprovadas sejam cumpridas pluviais e recapeamento
“Ele solicita que Lei sobre o
em Pindamonhangaba
no bairro do Mantiqueira

Fale com o Vereador Cal

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

Após requerimentos protocolados pelo vereador Magrão
(PPS), a construção da galeria de
águas pluviais foi iniciada pela
Prefeitura no bairro Mantiqueira.
De acordo com o parlamentar,
as reclamações de alagamentos
no bairro eram constantes em
épocas de chuvas. Desta forma,
ele solicitou esse serviço de
melhoria, através de requerimentos nºs 409/2014, 164/2015 e
1.974/2015, todos aprovados por
unanimidade na Câmara.
Nesta quinta-feira, dia 7,
o vereador Magrão visitou o
Mantiqueira para acompanhar o
início da construção das galerias
que irão captar de águas pluviais.
Outro ponto destacado por ele é
que, após a construção das galerias, as ruas do bairro receberão
o recapeamento do asfalto. Essa
também foi uma luta do vereador
Magrão, o qual reivindicou a
benfeitoria por meio dos requerimentos nºs, 1.270/2013, 95/2014
e 1.443/2015. “Havia um clamor
dos moradores, por conta do estado precário do asfalto na maioria
das ruas do bairro Mantiqueira”, explica o vereador.
Magrão agradece à Prefeitura que tem acatado diversos

T oninho da
F armácia
quer respeito
às leis
municipais
sobre tração

VOCÊ SABIA?
Que o vereador Toninho da Farmácia é o
autor da Lei que institui o Centro de Controle de
Zoonoses em Pindamonhangaba!

de

Vereador Magrão

Fotos:Divisão

“São muitos os relatos de
maus tratos que chegam até
nós. Leis aprovadas e sancionadas são feitas para serem
cumpridas pelos órgãos responsáveis. Mas, infelizmente
já se passaram nove anos da
aprovação e até hoje muito
pouco foi feito no sentido de
coibir estes abusos”, afirma o
vereador Toninho da Farmácia.
Ele relata que “sempre é
bom lembrar que todos os animais, assim como nós, sentem
dor, fome, sede e precisam de
descanso. Peço às autoridades
competentes que determinem
aos seus subordinados para
fazer cumprir esta Lei em
beneficio destes animais que
sofrem nas mãos de maus carroceiros de Pindamonhangaba”,
defende o vereador Toninho da
Farmácia.

(à

de águas pluviais
no

da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão

da

Assistente

Mantiqueira

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

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
Chefe

e s q .) a c o m pa n h a

a construção da galeria

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

requerimentos de sua autoria. Ele
diz que “quem ganha é a população, pois queremos o melhor para
nossa cidade. É um trabalho em
conjunto que visa o bem maior,
ou seja, a melhoria da qualidade
de vida das pessoas”.
O vereador observa, ainda,
que ver serviços sendo realizados
na cidade é um orgulho e fica
feliz em ter contribuído com essas duas importantes obras para
o Mantiqueira. “A construção
da galeria será importante para
evitar os alagamentos e enchentes
e garantir mais tranquilidade aos
moradores do bairro que sofreram
há anos com a água entrando em
suas casas, pois não tinha vazão
da água de chuva. Com o asfalto novo, as pessoas terão mais
conforto e segurança. Coloco-me
à disposição da população de
Pindamonhangaba para, juntos,
buscarmos soluções e melhorias
para uma melhor qualidade de
vida e conto com o apoio da Prefeitura para que nossas solicitações sejam atendidas”, enfatizou
o vereador Magrão.

C o m u n i c a ç ã o /C VP

animal

Autor do Projeto de Lei
n° 85/2007, de 28 de maio
de 2007, que “dispõe sobre o
emplacamento, licenciamento,
fiscalização e atuação de veículos de tração animal em Pindamonhangaba”, o vereador
Toninho da Farmácia (PDT)
está solicitando aos órgãos
competentes do município
que executem uma rigorosa
fiscalização e autuação de
maus carroceiros que utilizam animais fracos, doentes
e anêmicos para trabalhos no
transporte de cargas pesadas e
muito acima de sua capacidade
física. Segundo o vereador,
é possível presenciar esses
abusos quase todos os dias,
especialmente em períodos de
sol quente e onde os animais
estão sem descanso e, muitas
vezes, mal alimentados.

tiveram início após

requerimentos do vereador ”

Pindamonhangaba seja respeitada e cumprida”
C o m u n i c a ç ã o /C VP

gestão e execução de
atividades de saúde, notórios conhecimentos e
experiência comprovada
nesta área de atuação há,
pelo menos, 3 anos”. No
documento enviado ao
prefeito, o vereador Cal
enfatizou, ainda, que em
Pindamonhangaba existem cursos de capacitação técnica e de formação
universitária que forma,
anualmente, excelentes
profissionais nas áreas
exigidas, os quais esperam uma oportunidade
de emprego. “A minha
sugestão é que o Prefeito
e a Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba
procurem dar aos nossos
munícipes as oportunidades reais de obter uma
colocação no mercado de
trabalho, em especial, na
área de saúde. Sabemos
que existem muitos profissionais experientes e
tecnicamente preparados
para exercer as funções
que a OS deverá ter em
seus quadros e nossa intenção é que esse pessoal
seja da cidade”, concluiu
o vereador José Carlos
Gomes - Cal.

“O bras

e atuação de veículos de tração animal em

de

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) e
os membros da Comissão
de Saúde e Assistência
Social da Câmara, vereadores Dr. Marcos Aurélio Villardi e Roderley
Miotto, enviaram ofício
– nº 01/2016/DL-mms - à
Prefeitura de Pindamonhangaba solicitando ao
Prefeito Vito Ardito e à
Secretaria de Saúde que,
no momento da contratação das Organizações
Sociais (OS) para o
gerenciamento do atendimento área de saúde,
procure dar prioridade na
contratação de moradores da cidade, que preencham os requisitos para
os cargos de enfermeiro,
auxiliar de enfermagem,
técnicos, atendentes,
segurança, limpeza e
serviços gerais.
Cal justificou seu pedido com base no artigo
2º, inciso IV do Projeto
de Lei nº 50/2015 aprovado pelo plenário da
Câmara, ou seja, “comprovar a presença, em
seu quadro de pessoal,
de profissionais com
formação específica na

emplacamento, licenciamento, fiscalização

Fotos: Divisão

Vereador e demais membros da Comissão de Saúde e
Assistência Social da Câmara encaminharam ofício ao
Prefeito solicitando que as Organizações Sociais dêem
prioridade na contratação de moradores de Pindamonhangaba

de
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Pindamonhangaba

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÂO PAULO
ATO Nº 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
Dispõe sobre a constituição de Comissões Permanentes, Brigada de Incêndio e Controle Interno.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:
Art. 1º Constituir as Comissões Permanentes da Câmara de Pindamonhangaba, com validade
de 07 de janeiro de 2016 a 06 de janeiro de 2017, compostas, no mínimo, por 03 (três) servidores.
Art. 2° As Comissões Permanentes abaixo relacionados passam a ser constituídas pelos
seguintes servidores:
a) COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO:
1 - Cristiane de Oliveira Santos
2 - Elisângela Azevedo da Silveira
3 - João Rodrigo Moreira
4- Ricardo Rodrigues Augusto
b) COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL:
1- Aline de Melo Amadei
2- Neila Maria Gomes
3- Luiz Cláudio Gonçalves
c) COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:
1- Alex Fabiano da Silva
2- Ana Lúcia Puppio da Silva
3- Ricardo Rodrigues Augusto
4- Robson Luiz Monteiro (Mestre de Cerimônias)
d) COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:
1- Cristiane de Oliveira Santos
2- Fabiano Rosa do Amaral
3- Ricardo Rodrigues Augusto
d) COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:
1- Elisângela Azevedo da Silveira
2- João Rodrigo Moreira
3- Robson Luiz Monteiro
e) COMISSÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO:
1- Aline de Melo Amadei
2- Elisângela Azevedo da Silveira
3- Marcelo Heleodoro da Silva
f) CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES:
1- Alexandre Almeida Vicente
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- Adilson Guilherme Costa Alvarenga
Art. 3° Fica nomeado o servidor ROBSON LUIS MONTEIRO para responder pelo
CONTROLE INTERNO.
Art. 4° A BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO passa a ser composta pelos seguintes
servidores:
1- Alex Fabiano da Silva		
RG 27.619.525-5
2 – Adilson Guilherme Costa Alvarenga
RG 429122457
3 - André Luis de Araújo		
RG M-7.704.096 – CHEFE DE BRIGADA
4 - Gabriel Fernando de Oliveira Leite
RG 43.440.828-1 – LÍDER PAVIMENTO TÉRREO
5 - João Rodrigo Moreira
RG 35.015.169-6
6 - Luiz Cláudio Gonçalves
RG 32.212.021-4 – LÍDER DE PAVIMENTO I
7- Luiz Carlos Pinto		
RG 14.712.949
8 - Marcelo Heleodoro da Silva
RG 18.045.487
9 - Mário Avelino dos Reis
RG 21.331.575-0
10 - Marcelo de Oliveira
RG 255544728
11- Ricardo Rodrigues Augusto
RG 19018340
12 - Robson Luis Monteiro
RG 13.406.450-1
13- Sidnei Nogueira
RG 152369478
Art. 5° As atribuições das Comissões Permanentes, Controle Interno e Brigada de
Combate a Incêndio são reguladas em instrumento normativo próprio.
Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2016.
Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-023/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª Francisco José de
Ávila, para que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 025/2015 e o AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 494/2015, lavrados em função
de obra sendo executada sem projeto aprovado junto a Prefeitura em terreno
situado á Rua Antonio Augusto Rodrigues, nº 142 e nº 150, cadastrado sob a sigla
SE.11.14.06.068.000, infringindo assim o artigo 209 do Código de Edificações de
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar
da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÕES
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 247/2015 (PMP 27833/2015)
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 247/15, que cuida de “contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de arbitragem de futebol de campo para diversas categorias,
visando atender aos campeonatos amadores organizados ou apoiados pela SEJELP”, a Autoridade
Superior, ante o parecer da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer e da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, HOMOLOGA e adjudica o procedimento licitatório supra, em favor da(s) empresa(s)
(itens/lotes – valor unitário em R$): SHAMOU ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
(01-235,22; 02-254,19; 03-291,08; 04-372,82; 05-456,75).
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2016.

Tribuna do Norte

cidadE
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Cia Controvérsias realiza
seleção de atores em Pinda
A Cia Teatral Controvérsias vai realizar uma
seleção de atores para
integrar o elenco dos espetáculos de repertório
e da nova produção, que
vai celebrar os 20 anos da
companhia. Os testes serão realizados a partir das
10 horas de domingo (17)
no Espaço Cultural Teatro Galpão (avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
n° 2.750).
Os interessados devem
ter no mínimo 18 anos,
apresentar uma cena de,
no máximo, cinco minutos e cantar uma música à
capela.
A direção da Cia destaca que, caso selecionado, o candidato deverá
ter disponibilidade para
ensaiar, periodicamente,
nos finais de semana. O
teste e os ensaios não serão remunerados. Mais
informações pelo telefone
(12) 99708-4381.

Gustavo Grunewald

Cena do
espetáculo
Folia do
Homem
Diabo

Trabalhos da Cia Controvérsias

Criada em 1997, a Cia Teatral Controvérsias é formada por profissionais de Pindamonhangaba, Taubaté, Caraguatatuba, São José dos Campos e São Paulo. Entre os seus trabalhos estão os espetáculos “Bumbameu-boi”, considerado o Melhor Espetáculo do Estado no Mapa Cultural
Paulista de 2003/2004, “Num Meio Dia de Fim de Primavera” e “Folia
do Homem Diabo”. O núcleo soma em seu currículo mais de 200 troféus,
conquistados em diversos festivais do país.

Homem é encontrado morto
Um homem foi encontrado morto, por volta das 8 horas de terçafeira (12), no loteamento
Vitória Park. De acordo
com informações da polícia, há indícios que ele
tenha sido golpeado com

uma pedra de aproximadamente 10 quilos, encontrada ao lado de seu
corpo.
A Polícia Militar foi
acionada após ligações de que um homem estava caído de

bruços na rua, com o
rosto quase todo desfigurado.
A vítima aparentava
ter 65 anos de idade, fazia trabalhos artesanais,
não portava documentos
e estava morando há um

ano no loteamento, em
uma casa coletiva próximo de onde seu corpo foi
encontrado.
A perícia encontrou
marcas de sangue na
cozinha do lugar onde o
homem morava.

CONTRATOS
PREGÃO Nº. 217/2015 (PMP 21997/2015)
Objeto: Aquisição de dois veículos, tipo picape, zero quilômetro, aplicação: Departamento de
Controle de Vetores.
Contrato 286/2015.
Data de assinatura: 22/12/2015.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 176.220,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Automec Comércio de Veículos Novos e Usados e Usados Ltda.
Assina pela contratada: Sheila Pereira Ponte dos Santos.
ADITAMENTOS
PREGÃO Nº. 202/2013 (PMP 25824/2013)
Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro para os veículos pertencentes à frota da
Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Aditamento 01/2015 ao contrato 224/2013.
Data de assinatura: 20/11/2015.
Vigência: prorrogada até 26/12/2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Assina pela contratada: Neide Oliveira Souza; e Eduardo de Oliveira.
PREGÃO Nº. 030/2012 (PMP 4786/2012)
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração,
manutenção e suporte técnico de links de acesso à internet pelo período de 12 meses.
Aditamento 03/2015 ao contrato 097/2012.
Data de assinatura: 19/11/2015.
Vigência: prorrogada até 19/02/2016.
Valor: suprimido em 96,834845%, ou seja, para R$ 4.163,81 mensais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Contratada: Intervale Informática Ltda.
Assina pela contratada: Wagner Valentini Vieira de Souza.

Caros Conselheiros,
Segue convocação para reunião do Conselho Gestor do Parque do Trabiju.
Data: 21/01/16 (quinta feira)
Horário: 16 horas
Local: Auditório da Prefeitura Municipal (Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400
- Alto do Cardoso)
Pauta: utilização do recurso financeiro
É muito importante a presença de todos os Conselheiros. Os ausentes favor justificar
a falta.
Att,
Maria Eduarda San Martin
1a Secretária

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 012/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) AMPARO C MORANTE,
responsável pelo imóvel situado a RUA BOLIVIA, Nº 0, Quadra I, Lote 0012, Bairro
PARQUE DAS NAÇÕES inscrito no município sob a sigla SO21.08.11.007.000, para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 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

Edital de Convocação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 014/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) HELIO ALVES DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel situado a RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 0, Quadra D, Lote 24, Bairro
VILA PRADO inscrito no município sob a sigla SE11.15.13.021.000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 015/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) HELIO ALVES DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel situado a RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 0. Quadra D, Lote 24, Bairro VILA
PRADO, inscrito no município sob a sigla SE11.15.13.021.000 para que efetue a CONSTRUÇÃO
DA CALÇADA no referido imóvel no PRAZO DE 90 DIAS a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III
da Lei 3815/01.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 013/16

Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos
do trabalho efetuado. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) AMPARO C MORANTE, responsável
pelo imóvel situado a RUA BOLIVIA, Nº 0. Quadra I, Lote 0012, Bairro PARQUE DAS NAÇÕES,
inscrito no município sob a sigla SO21.08.11.007.000 para que efetue a CONSTRUÇÃO DA
CALÇADA no referido imóvel no PRAZO DE 90 DIAS a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III
da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos
do trabalho efetuado. 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

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Vlamir Lucas presidente em exercício da Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol em
conformidade com os artigos 19, parágrafo único e 17, “f” do estatuto da Liga Pindamonhangabense
de Futebol, convoca os associados para participarem da assembleia geral, para deliberar a seguinte
ordem do dia;
1º - Eleição de diretoria para o triênio 2016/2019, a realizar se das 09 às 12 horas do dia 30 de Janeiro
de 2016 na sede da entidade à Praça Melvin Jones S/Nº – Quadra Coberta –Pindamonhangaba SP;
2º - Abertura e contagem dos Votos às 12hs e 30 minutos;
3º Proclamação da Chapa eleita às 13 horas;
As inscrições de chapas devem ser completas com nome e qualificação (RG, CPF, endereço, estado
civil, profissão, nacionalidade) de seus membros e deveram ser apresentadas até o dia 22 de janeiro
de 2016 na sede da Liga das 14 às 19 horas, em duas vias devidamente digitalizadas;
Terão direito de voto os associados em conformidade com os artigos 4º “b” e 15 &3º do estatuto da
Liga municipal Pindamonhangabense de Futebol
Prováveis recursos deveram ser apresentados por escrito (digitalizados) na sede da Liga em duas
vias das 09 às 15 horas, no dia 1º de fevereiro de 2016;
Dia 02 de Fevereiro de 2016 - prazo para apreciação de prováveis recursos;
Dia 04 de Fevereiro - posse da Diretoria eleita.
Wlamir Lucas de Souza Lima
Presidente

Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-022/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. João Antonio da Costa, para que tome
ciência da Notificação Preliminar nº 52501/2015, lavrado em função de obra sendo executada sem
projeto aprovado junto a Prefeitura em terreno situado á Rua José Francisco da Cruz, nº 52 e nº
54, cadastrados sob a sigla SE.14.14.06.011.000, infringindo assim o Código de Edificações de
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta
publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS
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(II)

Cinemas de Pindamonhangaba
A

inda nos tempos do Éden
Cinema ou Cine Éden
(abordado em nossa edição anterior), existiu em Pindamonhangaba outra famosa casa
de espetáculos, o Cine Radium
Parque.
Na descrição de Athayde, era
“uma casa de diversões, especialmente para cinema, inaugurada em 16 de março de 1912”,
pouco mais de dois anos depois do Éden. Pertencia a uma
associação que depois a negociou com o Dr. Zuza Dantas da
Gama (foi delegado de polícia
em Pinda). Segundo descrição
de Athayde, suas acomodações
constituíam-se de camarotes,
poltronas e a geral. Havia um
grande saguão para abrigar o
público e, em compartimentos
separados, funcionavam bilheteria e botequim.
Na edição de 5/2/1983 da
Tribuna do Norte, Vasco Cesar
Pestana, relembra: “o Radium
Parque possuía, ao lado do edifício, uma extensa área cimentada para patinação e outros
divertimentos, tinha entrada,
por um artístico portão, pela
avenida Dr. Jorge Tibiriçá”. O
que nos faz imaginar que essa
‘extensa área’ compreendia a
área que vai da frente do mercado pela rua José Martiniano
até a ‘Jorge Tibiriçá’.
Esse autor menciona ainda
que várias companhias de teatro de São Paulo e do Rio de
Janeiro se exibiram no palco
desta casa que, como cinema,
chegou a pertencer à Empresa
Canatiéri, possuidora de uma
rede de cinemas no Vale do Paraíba.
Athayde registra que o Radium Parque esteve fechado durante alguns anos em virtude de
um contrato entre seu proprietário e o dono do Éden Cinema.
E que a 30 de janeiro de 1921
reabriu-se para a realização de
espetáculo beneficente em prol
da Santa Casa local. Esse cinema teria funcionado até 1940.
Em 1944 sua área foi adquirida pela Prefeitura e no
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Rádium Parque funcionava em local onde a partir de 1947 passou funcionar o Mercado Municipal
Arquivo TN

local construiu-se o prédio do
Mercado Municipal, (inaugurado em 1947 (assunto de
nossa página de história de
30/12/2014).
Cine Brasil
e Cine São josé
Também da primeira metade do século XX, tivemos o
Cine Brasil. Ficava ao lado da
praça Monsenhor Marcondes,
sua frente era onde agora funciona a Diniz Discos. Moacyr de
Almeida (1920-2006) em seu
livro Cada Caso um Causo (Stiliano, Lorena-SP, 1999) conta
que “esse cinema foi inaugurado em 1942, com o grande
sucesso da época ‘Um Rosto
de Mulher’, estrelado por Joan
Crawford, lançado em primeira
exibição simultaneamente em
Pinda e São Paulo, como parte
da festa de inauguração”.
Pouco depois do Cine Brasil veio o Cine São José. Deste,
Moacyr de Almeida lembra que
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Cine Brasil era na esquina da ‘Jorge Tibiriçá’ com
a ‘10 de Julho’, na praça Monsenhor Marcondes
fora adaptado de um salão de
festas de propriedade dos irmãos Antônio e Raul Rabello.
Ficava na ‘Fernando Prestes’,
local hoje ocupado pelo Supermercado Excelsior e, anteriormente, sede social da Associação Atlética Ferroviária. Esse
cinema possuía, além de seu
salão normal, uma área suspensa, tipo camarote, cujo ingresso
era identificado com a denominação “pullman” e custava um
pouco mais.
Encontramos em edições
da Tribuna do Norte do ano

de 1954 uma série de artigos
(o autor se identifica apenas
pelas iniciais N.K.), criticando
estrutura e deficiência dessas
casas destinadas ao lazer da
população.
Inicialmente o articulista
destaca a falta de ventilação e
renovação de ar, além de alegar
que as dependências dos cinemas estavam infestadas de pulgas, solicitando à Secretaria de
Saúde, por intermédio do Centro de Saúde local, às devidas
providências junto à empresa
responsável, a Olana S.A.
Arquivo TN

Primavera...Um sorriso aberto em tudo... Os ramos
numa palpitação de flores e de ninhos...
Fundia o sol de maio a neve dos caminhos,
- Lembras-te, Rosa? – e ao sol de maio nos amamos.
Verão... – Lembras-te, Dulce? - à beira mar, sozinhos,
olhaste-me, e beijei-te os olhos, e pecamos...
E quando a vez primeira, ó Lydia, nos beijamos
o outono desfolhava os roseirais vizinhos.
Veio o inverno... Porém, sentada em meus joelhos
nus, presos ao meus os teus lábios vermelhos,
- Lembras-te, Branca? – ardia a tua carne em flor...
Carne, a que aspiras mais? Coração, que mais queres?
Passam as estações e passam as mulheres
- E eu tenho amado tanto! E não conheço o amor!
Olavo Bilac, Tribuna do Norte, 23 de março de 1916

Cine São José ficava na avenida Fernando
Prestes, local hoje ocupado pelo Excelsior

Nas críticas seguintes, mencionava a existência de um monopólio cinematográfico que impedia a
vinda de bons filmes para Pindamonhangaba. Segundo o autor, a
Olana mantinha contatos firmados com várias companhias fornecedoras de películas, mas não
tinha relações comerciais com as
melhores como a Metro, Warner
e outras. “Filmes assistíveis? Só
de ano em ano!”, irozinava.
A atuação do Centro de Saúde também foi requisitada na
denúncia referente à contínua
queima de carvão e magnésio que
ocorria durante as exibições, processo que lançava gases intoxicantes para dentro dos auditórios
porque os cinemas não possuíam
as chaminés para canalização dos
gases para fora do edifício.
Nem a moral e os bons costumes ficaram isentos da ‘boca
no trombone’ do redator da Tribuna. Alertou até o delegado de
polícia quanto à algazarra dos
jovens nos cinemas; caracterizou como inconveniente e reprovável a conduta de casais de
namorados durante as sessões.
Identificados por episódios,
como se fora a sequência de um
seriado cinematográfico, assim
prosseguiram os contundentes
artigos da Tribuna até o de número 6, publicado da edição de
21/2/1954.
Deficiências à parte, o autor
dessa página dedicada a Pinda Antiga, revela-se saudosista
dos bons tempos dos cines São
José e Brasil. Dos cartuchos de
amendoim e de passoquinha, da
cocada, do coco cortado em pedacinhos e torrados no chocolate
vendidos na entrada; das tardes
de domingo de matinês, quando,
na porta do cinema, havia uma
aglomeração de jovens e adultos
que iam trocar gibis...
Saudade dos momentos
que antecediam o filme, som
orquestrado, burburinho no
auditório... drops dulcora. As
cortinas se abrindo e a vinheta:
Futebol, ao som da música ‘Na
cadência do samba – que bonito
é’ (orquestrada), enquanto jogadores, em câmara lenta, exibiam em campo o balé do futebol. Saudade dos filmes... Zorro,
Mazzaropi e muitos outros...

