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Palestra orienta procedimentos
para RH das empresas
Divulgação

Evento direcionado aos proﬁssionais de RH deve contribuir com resultados benéﬁcos aos trabalhadores

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
EMPOSSA DIRETORIA
NESTA QUARTA-FEIRA
Os membros da diretoria eleita da
Acip – Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba – serão empossados nesta quarta-feira (3), às 19 horas, no
Palacete 10 de Julho.
PÁGINA 2

HISTÓRIA RELEMBRA
CARNAVAL DE 1920,
QUE MARCOU O FIM
DE UM PERÍODO DE
SECA NA CIDADE
A página de História desta semana
traz uma crônica poética da edição de
7 de março de 1920, que relatou o
ﬁm de um longo período de seca na
cidade, interrompido com as chuvas de
carnaval.
PÁGINA 6

QUARTA-FEIRA

19º
PANCADAS DE CHUVA À
TARDE. PREDOMÍNIO DE
SOL PELA MANHÃ

33º
UV 14

Fonte - CPTEC/INPE

O Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência de Pindamonhangaba abriu inscrições para
uma palestra voltada à segurança e saúde do trabalhador com
deﬁciência, que acontece no dia
12 de fevereiro, no auditório da
Ordem dos Advogados do Brasil,
52ª Subseção.
De acordo com a vice-presidente do Conselho Municipal da
Pessoa com Deﬁciência, Simone
Ribeiro, o evento é gratuito e voltado a todos os proﬁssionais de
recursos humanos, pois são eles
que normalmente fazem o processo de seleção e contratação dos
funcionários. “O objetivo é orientar em relação às vagas, para que
eles tenham uma visão e os cuidados necessários aos candidatos e
futuros funcionários”, explicou.
PÁGINA 3

DEFESA AGROPECUÁRIA ALERTA PRODUTORES
SOBRE PERIGO DA TRANSMISSÃO DA RAIVA
Os proﬁssionais da Defesa Agropecuária estão
alertando os produtores
rurais de Pindamonhangaba para ﬁcarem atentos
com o rebanho devido à
possibilidade de contaminação por raiva, transmitida através de mordida
de morcego.
Segundo o veterinário
do Escritório de Defesa
Agropecuária da cidade,
Marcos Roberto B. Bittar, são esperados casos
de raiva na região, pois
coexistem o transmissor,
o vírus e as fontes de alimentação dos transmissores que são susceptíveis à
doença.
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PÁGINA 3

MACARRÃO RECEBE POSSE DA LIGA DE FUTEBOL HOJE
O atual presidente da Liga de Futebol do município, Walmir Lucas de Souza Lima – o Macarrão, será
empossado com sua equipe nesta quarta-feira (3), às 19 horas, na sede da instituição.
PÁGINA 2

2
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Pindamonhangaba

DIToRIal
Triste ranking

Cartilha visa orientar consumidor
a não cair em cilada de
plano de saúde

É

sempre assim: na hora de vender um
determinado produto, ele é cheio de elementos excelentes, um item melhor que
o outro e o consumidor fica até perdido de tanta
coisa boa.
O prometido parece ser de outro mundo. Com
técnicas de venda e de persuasão, o vendedor (a)
deixa o cliente boquiaberto e a cada nova pergunta uma resposta mais agradável.
Mas, na hora de utilizar, não é bem assim.
Isto é o que sentem, todos os anos, milhares de
brasileiros em relação aos planos de saúde.
O segmento, aliás, lidera o ranking das queixas
nos órgãos de defesa do consumidor – juntamente
com instituições financeiras/bancos e operadores de
telefonia/tv/internet. Vale ressaltar que esses três
primeiros quase nunca mudam, apenas se revezam.
É o nosso ranking avesso fazendo um paralelo
com as primeiras posições do IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano na ONU – Organização das Nações Unidas. Lá também há uma constância, todo ano, e ficam alternando de posto:
Austrália, Noruega e Dinamarca, porém é uma
alternância que reflete situação positiva.
Aqui, para nosso ‘desenvolvimento’ e plena
‘satisfação’, o ranking mais próximo é: Plano de
saúde, financeiras e telefonia – e isso, pelo jeito
não vai mudar tão cedo.
Para tentar amenizar, a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – lançou uma cartilha
para orientar os consumidores interessados em
obter informações ou adquirir um plano de saúde. O material explica, de maneira clara, quais
são os tipos de planos e as especificidades de cada
um, ajudando a escolha do serviço mais adequado. São abordados aspectos relativos à abrangência geográfica, segmentação, cobertura e rede de
prestadores, entre outros. A cartilha está disponível no portal da ANS na área de publicações.
“Entender como funcionam os planos de saúde é o primeiro passo para que o consumidor faça
a escolha mais acertada em relação ao que espera e precisa desse serviço. A cartilha que estamos
lançando é um material objetivo, de fácil leitura
e bastante completo, abrangendo as informações
mais importantes sobre o tema”, destaca o gerente-geral de Regulação da Estrutura de Produtos
da ANS, Rafael Vinhas. “Com isso, estamos fortalecendo o poder de escolha do consumidor”,
completa.
A cartilha explica que tipo de plano o consumidor pode escolher; onde ele pode ser atendido
e por quais profissionais (área de abrangência e
rede de prestadores); que tipo de atendimento é
ofertado (segmentação assistencial e cobertura);
quais os tipos de acomodação em caso de internação; e regras de reajuste.
O material também tem um infográfico que
mostra quais as principais características dos planos de saúde individual/familiar, coletivos por
adesão e coletivos empresariais quanto ao tipo de
adesão, carência, rescisão, cobertura e cobrança.
Dessa forma, o consumidor consegue visualizar
facilmente as diferenças entre cada modalidade.
O material pode ser conferido acessando a
página da ANS www.ans.gov.br. Vale a pena
conferir.

Fundação Dr. João Romeiro
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diretoria da acip
será empossada no
Palacete 10 de Julho
O presidente reeleito da Acip – Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba – Etore
Bonini, e toda a equipe
de direção da instituição serão empossados
nesta quarta-feira (3),

às 19 horas, no Palacete 10 de Julho.
Durante a posse,
Bonini vai destacar os
feitos de gestão de sua
equipe frente à Associação e os projetos para
o próximo biênio – que
vai até 2018.

EntrEga da
dEclaração
do IrPF 2016
comEça Em 1º
dE março

Posse da Liga de
Futebol acontece na
sede da instituição
Divulgação

A Liga Pindamonhangabense de Futebol vai empossar
sua diretoria nesta
quarta-feira (3), às
19 horas, na sede da
instituição. O atual
presidente Walmir
Lucas de Souza Lima
– o Macarrão – foi
reeleito presidente
da Liga, após eleição
realizada no sábado
(31), quando obteve
92% dos votos.

O prazo para a entrega
da Declaração do IRPF
– Imposto de Renda da
Pessoa Física 2016 começa no dia 1º de março e termina em 29 de
abril. As normas e procedimentos para o preenchimento da declaração foram publicadas na
terça-feira (2) no Diário
Oficial da União.
Entre os obrigados a
apresentar a declaração,
estão as pessoas físicas
residentes no Brasil que,
durante todo o ano de
2015, receberam rendimentos sujeitos a imposto cuja soma foi superior
a R$ 28.123,91.

Vanguarda Literária
* 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)

MEDICINA BRASILEIRA: A QUESTÃO DA FORMAÇÃO DE MÉDICOS
A Imprensa Nacional tem dado,
nos últimos anos, um grande destaque referente ao grave problema da
assistência médica no nosso país e
à má- formação dos médicos.
De um lado está o Governo Federal a ressaltar o fato de que necessitamos de mais médicos, o que
não é verdade, pois o que há é má
distribuição. Tudo isso nos leva a
profundas reflexões. Há um excesso de escolas médicas (são 197 no
total, salvo engano, das quais 114
são particulares). Houve um verdadeiro “boom” de abertura de faculdades de Medicina a partir da
década de 90; só no Governo Fernando Henrique Cardoso (2003
a 2010) foram abertas 44 novas
escolas, quase todas particulares,
fruto da ganância de empresários
visando tão somente o lucro, isso
tudo com a devida conivência do
Conselho Nacional de Educação,
leia-se: Ministério da Educação.
E, um fato grave: sem hospitais de
ensino, qualidade pedagógica sofrível, o que significa dizer: jogando
péssimos profissionais no mercado
sem a devida qualificação, colocando em risco a saúde da população.
Atuo há mais de 35 anos como
Professor de Medicina. Prepareime para esse mister: fiz Residên-

cia Médica de dois anos, Mestrado
de três e Doutorado em quatro na
Universidade de S. Paulo, a mais
importante Instituição de Ensino
e Aprimoramento Médico do país
e prestei concurso público para
ingresso no Magistério Superior.
Tenho experiência de Exterior,
visto que sou Professor Convidado
de Universidades da Alemanha, e,
estou à vontade, e apresento conhecimento de causa para discorrer sobre o assunto. Evidentemente, se não há um bom ensino nem
condições para tal, teremos médicos mal formados, despreparados,
o que mostrou o recente exame
do Cremesp - Conselho Regional
de Medicina de São Paulo com os
formandos, não obstante todas as
ressalvas e limites que tem a referida avaliação. Acredito que para
avaliar o processo formador de médicos do Brasil, seriam necessários
exames cognitivos e práticos dos
nossos alunos aplicados por entidade externa, sequencial, ao longo
do curso médico, avaliação de competência do corpo docente: titulação, número de horas de dedicação
ao magistério, avaliação qualitativa
pela Instituição e pelo corpo discente. Até aqui falamos do processo
de formação inadequado. E, o que

EXPEDIENTE

dizer da distribuição dos médicos?
Há que se criar uma política para
distribuição de modo democrático
pelo Território Nacional para os futuros médicos, garantindo-lhes estrutura, condições, salários compatíveis e um programa de Educação
Continuada. Propostas sérias que
valorizem o nosso Sistema de Saúde e a Medicina. Portanto, vemos
que a questão é mais abrangente.
Aumentar simplesmente o número de formandos, importar médicos com formação duvidosa (absurdo dos absurdos, um atentado
à saúde do nosso sofrido povo!) é
proposta indecente e prática de
demagogia. Não esqueçamos que
a Medicina sempre foi reconhecida e admirada pela sociedade
graças à eficiência e dedicação
dos bons profissionais, que, no
momento atual enfrentam a exploração do profissional pela lógica do mercado, do lucro e da
produtividade dos malfadados
convênios que determinam consultas mais rápidas, impessoais,
não realização de exames essenciais, sepultando a boa relação
médico-paciente. Pelo bem da
população brasileira, temos que
nos manifestar! A saúde do nosso
povo sofrido está em risco!
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cotidiano
cmpd abre inscrições para palestra
que orienta profissionais de RH
O Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de Pindamonhangaba está com inscrições abertas
para a palestra Segurança e Saúde
do Trabalhador com Deficiência. O
evento acontecerá no dia 12 de fevereiro, das 9 horas ao meio dia, no auditório da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 52ª Subseção – rua
Dr. Gregório Costa, 249, centro.
“O objetivo é conscientizar os profissionais de recursos humanos que fazem a contratação com orientações em
relação às vagas, para terem a visão e
os cuidados adequados aos candidatos.
Geralmente o tema é abordado como
segurança do trabalho e não aos recursos humanos, sendo que quem contrata são eles”, explica a vice-presidente
do Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência, Simone Ribeiro.
A palestra será ministrada pela
doutora em saúde pública Márcia

Tiveron de Souza. É a primeira vez
que essa palestra acontece. Em maio
do ano passado houve o 1º Fórum
sobre o assunto, onde cerca de 100
pessoas estiveram presentes. Este
ano a ideia é continuar com a segunda edição, mas a data ainda não foi
definida.
Dentre os temas abordados estão:
introdução da PcD – Pessoa com Deficiência - Mercado de Trabalho; Saúde
do Trabalhador; Legislação em Saúde
e Segurança; Inclusão do TcD – Trabalhador com Deficiência na Empresa, além de Empresa Acessível.
O público alvo da palestra são
profissionais de recursos humanos,
segurança do trabalho, gestores, lideres e afins. Para participar é necessário fazer a inscrição, pois há
um limite de 30 vagas. Informações
e inscrições pelo telefone 3645-5853
ou (12) 3645-3772.
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Intenção é que as pessoas com deficiência tenham ambiente
adequado para o desenvolvimento dos trabalhos

Empresa investe em projetos sociais no município
Durante o último ano, voluntários da Gerdau de Pindamonhangaba atuaram em 15
diferentes iniciativas, em instituições públicas de ensino
na cidade, beneficiando cerca
de 14 mil pessoas. Os resultados alcançados com esse trabalho levaram a Companhia a
ser convidada a participar da
Mostra de Melhores Práticas
na Educação, realizada pela Secretaria de Educação e Cultura
de Pindamonhangaba, evento
que divulga iniciativas sociais
de sucesso voltadas a alunos da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
Um dos projetos que chegou a Pindamonhangaba com
o apoio da Gerdau é o Amigos
do Zippy. Presente em 40 municípios, o programa estimula
crianças a lidarem com situações cotidianas como relacionamento interpessoal, comunicação, bullying, mudanças e
perdas, por meio de contação
de histórias. “O apoio da Com-
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Voluntários da Gerdau durante campanha de arrecadação de agasalhos
panhia foi fundamental para
que ampliássemos o número de
crianças beneficiadas na região.
Os professores perceberam que
os alunos passaram a ser mais

solidários, participativos e empáticos nas salas de aula”, comenta Miriam Lamana, coordenadora do projeto na Grande
São Paulo.

Outro trabalho que contribuiu positivamente com as
escolas da região foi a implementação do programa 5S, que
dissemina conceitos de organi-

Região tem aumento no número de raiva bovina
Pindamonhangaba e região registraram um aumento
significativo nos casos de raiva
bovina, por este motivo os profissionais da Defesa Agropecuária alertam que os produtores
precisam ficar atentos com seu
rebanho.
Segundo o assistente de
Planejamento B (veterinário)
do Escritório de Defesa Agropecuária de Pindamonhangaba,
Marcos Roberto B. Bittar, a
região é epidemiologicamente
considerada endêmica para a
raiva, e que sempre são esperados casos de raiva, pois coexistem o transmissor, o vírus
e as fontes de alimentação dos
transmissores que são susceptíveis à doença.
“A educação sanitária é de
fundamental importância nesta
fase, pois através de informa-

ções instruímos os proprietários de animais a vacinarem
seus rebanhos, diminuindo o
número de susceptíveis”, disse.
As prefeituras participam
ativamente do combate ao
transmissor e todas as regionais
da Defesa Agropecuária possuem pelo menos uma equipe
de captura de morcegos. O
coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva dos
Herbívoros, Dr. Paulo Fadil,
agendou um mutirão na região
para combate à raiva bovina.
Em Pindamonhangaba e região
o mutirão será de 15 a 19 de
fevereiro.
Esclarecimentos de dúvidas e
informações sobre a raiva bovina
podem ser obtidas às terças e
quintas das 7h30 às 17 horas no
Escritório da Defesa Agropecuária pelo telefone (12) 3648-3884.

Divulgação

zação, limpeza e disciplina no
ambiente escolar. Com o engajamento dos professores, oito
escolas da região participaram
de capacitações realizadas por
voluntários da Gerdau para contribuir com um melhor aproveitamento dos materiais e dos
ambientes de estudo.
Ao longo de 2015, a Companhia também promoveu ações
fora do ambiente escolar, incentivando a mobilização solidária
nas comunidades. A Cooperativa de Trabalho Pinda Coleta
Para o Futuro, por exemplo,
contou com a ajuda de colaboradores voluntários da Gerdau
para a reforma da sua sede, que
ficou comprometida após um
incêndio. Além disso, campanhas de arrecadação de agasalhos, roupas e brinquedos, em
parceria com o Fundo Social,
mobilizaram colaboradores da
usina na cidade. Foram doados
mais de 3 mil itens para pessoas
em situação de vulnerabilidade
social da comunidade.

Recomendações
paRa os
pRodutoRes RuRais
1) Comunique ao serviço oficial
qualquer abrigo de morcegos
hematófagos (locais onde os
morcegos ficam durante o dia);
2) Comunique ao serviço
oficial se seus animais tiverem
sendo atacados por morcegos
(mordeduras);
3) Comunique ao serviço oficial
qualquer animal que venha a óbito
com sintomatologia de doença
nervosa para coleta de material
para diagnóstico laboratorial;
4) Nos casos acima, evite o
contato direto com o animal,
principalmente se ele tiver sintoma
de engasgamento;

Maior parte do rebanho é vulnerável aos ataques dos morcegos

5) Vacine todos os animais
susceptíveis da sua propriedade
contra raiva.

Fonte: assessoria
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Martim Cesar pede
instalação de abrigo para
passageiros na rodovia
Caio Gomes Figueiredo

MP instaura inquérito para
Ricardo Piorino
apurar denúncia do vereador solicita revitalização
Professor Osvaldo sobre as de área no Maricá
“O espaçO pOde ser aprOveitadO para
aulas de Educação Física

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou
solicitação à Administração e ao DER – Departamento de Estradas
de Rodagem, para que
estudem a instalação de
um abrigo para passageiros na rodovia Dr.
Caio Gomes Figueiredo, na altura do acesso
da Estrada Municipal
do Trabiju.
Em sua justificativa
o vereador alega que
esta região tem muitos
moradores que para se
deslocarem para a cidade, ficam aguardando
o transporte coletivo
ao lado da rodovia,
sem nenhuma proteção
contra o sol e a chuva
e a instalação de um
abrigo, vai facilitar
e trazer mais conforto aos moradores da
região que utilizam o
transporte coletivo.
Reforma dos
abrigos da praça
da Estação
Outra solicitação do
vereador Martim Cesar
é a reforma completa
dos abrigos no ponto
de ônibus da praça Barão Homem de Melo,
a praça da estação, no
centro da cidade. De
acordo com o vereador,

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) recebeu o
Ofício nº 42/2016-3 da
Promotoria de Justiça de
Pindamonhangaba, informando que foi instaurado o Inquérito Civil Nº
14.0378.0002679/2015,
visando apurar a denúncia feita pelo vereador a
respeito das aulas de educação física nas escolas
municipais.
Segundo o vereador, o
ofício diz que a Prefeitura
de Pindamonhangaba foi
notificada, com o prazo
de 5 dias para apresentar
recurso e 30 dias para
resposta, acerca da denúncia de sua autoria,
através do requerimento
nº 1970/2015, que as aulas de educação física na
rede de ensino de nosso
município estão sendo ministradas por pedagogos e
não por profissionais de
educação física, conforme determina a lei.
O vereador foi acionado pelos pais dos alunos
e levou em consideração
que na forma da Lei e da
Constituição Federal, todos têm o dever de colocar
as crianças e adolescentes
a salvo de toda forma de
negligência, assim como
de prevenir a ocorrência

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

ampliar área de lazer dO bairrO”

De

de ameaça ou da violação
de seus direitos, levando
em consideração também
que todas as aulas de
educação física devem
ser realizadas por Professores de educação física
com registro no CREFI,
justificadamente com o
intuito de evitar lesões
nos alunos com a prática
errada do esporte.
A Prefeitura foi oficiada pelo Ministério Público de Pindamonhangaba,
através da Promotoria de
Justiça da Infância e Juventude – Educação, para
que envie informações
se realmente há falta de
educador físico no ensino
infantil e no ensino fundamental, solicitando informações sobre quantos
e quais são os pedagogos
e educadores que exercem
a função de professor de
educação física e quais as
medidas serão adotadas
para sanar este problema junto à Secretaria de
Educação do Município.
“Esperamos em breve
um parecer do Ministério
Público junto a Prefeitura
Municipal para a apuração
dos fatos e a resolução
desse problema que afeta
todos os nossos alunos”,
ressalta o vereador Professor Osvaldo

Divisão

a intempérie deteriorou os abrigos, com as
calhas comprometidas
pela corrosão e ainda
existe uma abertura na
parte traseira, o que faz
com que os assentos fiquem molhados quando
chove. “Uma reforma
total dará mais conforto e segurança aos
usuários do transporte
coletivo”.
Mercado Municipal
O vereador Martim
Cesar reitera ao prefeito informações sobre
o término das obras
do mercado municipal, no espaço onde é
realizada a feira livre
diariamente. O vereador alega que a Administração, após várias
reuniões, disse que ia
realizar o fechamento
lateral, porém, ainda
não foi realizado. Com
as chuvas, os feirantes
tem seus espaços molhados, prejudicando
o comércio. O vereador pede agilidade no
término das obras com
o fechamento destas
laterais para melhor
atender os feirantes
e a população consumidora da feira livre,
minimizando os efeitos
do sol e da chuva.

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

Roderley Miotto continua Implantação do SAMU 192 é meta
para 2016, afirma o vereador Dr.
sua luta pela Isenção de
Marcos Aurélio Villardi
Zona Azul para Idosos
em Pindamonhangaba
Divisão

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) encaminhou uma reiteração do seu
requerimento n°812/2015,
ao Prefeito, com cópia à
empresa responsável pela
concessão da exploração do
serviço de estacionamento
rotativo em vias públicas,
denominada Zona Azul.
De acordo com o vereador,
o requerimento solicita informações sobre a isenção
do pagamento do ticket da
zona azul aos munícipes
com idade maior a 60 anos.
Segundo o vereador,
existem várias cidades que
já oferecem este beneficio
aos moradores idosos,
como Caçapava e Taubaté.
Trata-se de um beneficio
que considerando que o art.
2 da Lei 10.741, do Estatuto
do Idoso, onde prevê que
o mesmo goza de todos
os direitos fundamentais
inerentes ao ser humano,
sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta
Lei, assegurando-lhe, por
lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual
e social, em condições de
liberdade e dignidade.
“Estou há cerca de um
ano solicitando apenas o
que é de direito, pelo Es-

tatuto do Idoso. Minha luta
não vai terminar até que
o Prefeito Vito Ardito e o
responsável pela empresa
concessionária da zona azul
de nossa cidade, estude esse
pedido e atenda esta nossa
solicitação”, enfatiza o
vereador Roderley Miotto.
PEV - Posto de
Entrega Voluntária
O vereador Roderley
Miotto encaminhou uma
reiteração de seu requerimento n° 1.129/2015, ao
Prefeito, no qual solicita
estudos para que seja disponibilizado para a população
unidades de PEV - Ponto
de Entrega Voluntária, nos
diversos bairros da cidade.
De acordo com o vereador,
o PEV é destinado para o
descarte de entulhos, como:
sobra de materiais de construção, mobílias velhas,
restos de podas de árvores e
plantas, entre outros. Lembrando que os PEVs não
aceitam lixos domiciliares,
já que existem as coletas
de lixo e de lixo seletivo.
Segundo o parlamentar,
sua intenção é de manter
estes PEVs em apenas um
local, onde a prefeitura
quinzenalmente retira os
resíduos, contribuindo
assim por bairros mais
limpos, fazendo com que
a população descarte estes
materiais em local próprio.

De
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Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

“SAMU e Pronto Socorro
Infantil: Pinda merece esta
realidade”. Com esta frase, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) trabalhou em sua
sua campanha/2012 tendo como
uma das metas a implantação do
SAMU (Serviço de Atendimento
Médico de Urgência). De acordo
com o vereador, esta é uma luta
constante e ele apresentou o requerimento nº 13/2012, sempre
com o objetivo de melhorar a
saúde e o atendimento de emergência do município.
O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi vem demonstrando
estar muito satisfeito com o
consórcio aprovado e o possível
funcionamento do SAMU em
2016 em Pindamonhangaba. Em
breve, o serviço – que deverá
contar com 4 ambulâncias – estará chegando em nossa cidade.
Segundo o vereador, o SAMU
presta atendimento rápido e no
local em que o paciente está;
faz o socorro pré-hospitalar em
casos de emergência de forma
a reduzir o número de óbitos, o
tempo de internação em hospi-

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

tais e as sequelas decorrentes da
falta de pronto atendimento. “A
implantação do serviço será mais
uma conquista para a população
e para a melhoria da saúde em
Pindamonhangaba”, afirma o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.
O QUE É O SAMU?
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 é
destinado a todos os municípios,
participando de uma rede de
atenção às urgências integrada e
regionalizada, permitindo o atendimento qualificado à população
em situações de urgência e emergência no ambiente pré hospitalar
de maneira ininterrupta, 24 horas,
7 dias por semana. São mais de
1.500 ambulâncias distribuídas
em municípios já atendidos pelo
programa. Atualmente, o SAMU
192 está presente em todos os
estados brasileiros com 159 Centrais de Regulação Médica que
abrangem 1.627 municípios. São
aproximadamente 112 milhões
de pessoas que podem contar
com o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
Chefe
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Vereador ricardo Piorino

O vereador Ricardo Piorino (PDT), em atendimento
à reivindicação dos moradores do bairro Jardim Maricá, reiterou requerimento solicitando à Administração
Municipal a revitalização da área verde localizada
no início da rua Orlando Vagner Castro (antiga Rua
25), sugerindo ainda estudos para a verificação de
possibilidade de instalação de uma área de lazer para
crianças, com playground e campo de futebol.
Segundo o vereador, o mato alto da referida área
verde propicia o aparecimento de insetos, bem como
escorpiões e cobras no entorno das residências localizadas nas proximidades do local, circunstância
que pode colocar em risco a saúde e a integridade
dos moradores do bairro.
“Estive pessoalmente no local e verifiquei que se
trata de uma área não aproveitada e que, devido às
chuvas e ao mato alto, vem ocasionando transtornos
aos moradores. A área poderá ser aproveitada para
ampliar o espaço destinado ao lazer das crianças e
dos adolescentes no bairro”, salientou Piorino.

Vereadores aprovam
as contas da
Prefeitura de 2013
parecer dO tribunal de cOntas dO estadO aprOvam
1º anO dO prefeitO vitO arditO lerariO,

as cOntas dO

registrandO bOa situaçãO financeira dO municípiO

Em atenção ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba e, de acordo com o seu artigo 273 - “Nas
sessões em que se discutirem as contas municipais não haverá a
fase do Expediente nem a de Explicação Pessoal, sendo todo o
seu tempo destinado à Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva
ata”, apenas um projeto de Lei constou da Ordem do Dia da 2ª
Sessão Ordinária de 2016, realizada no último dia 1º de fevereiro.
O Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2016, de autoria da
Comissão de Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao exercício de 2013”, foi aprovado por dez votos favoráveis e apenas um
contrário, do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão(PMDB).
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, composta
pelos vereadores Janio Lerario (PSDB), Martim Cesar (DEM) e
Roderley Miotto (PSDB), manifestou parecer favorável, acompanhando o parecer do TCE.
Os vereadores votaram de acordo com o relatório do Tribunal
de Contas do Estado, que emitiu parecer favorável à aprovação
das contas do município do ano de 2013, exarados no voto do
Conselheiro Renato Martins Costa, que apresentou o resultado,
excetuando destes, os atos pendentes de apreciação pelo Tribunal.
O relatório destacou que a Prefeitura atendeu as disposições
legais e constitucionais em relação às aplicações no ensino, saúde
e pessoal, todos acima do percentual de aplicação determinado
pela Constituição Federal.
Quanto ao FUNDEB, o empenhamento dos recursos ultrapassou os 100% provisionados, registrando ainda, a boa situação
financeira do município, com superávit na execução orçamentária e
melhora relacionada aos resultados positivos na situação financeira
e econômica, bem como patrimonial, havendo possibilidade para
a quitação da divida líquida de curto prazo.
“Apesar de serem verificados alguns desacertos, muitos são
de ordem formal, observando-se a vontade do administrador de
eliminá-los. Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação das
contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba referentes
ao exercício de 2013, acompanhando a exceção feita aos atos
pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo”, anotou o parecer da Comissão de Finanças da Câmara.
Próxima Sessão Ordinária
A 3ª Sessão Ordinária de 2016, será realizada no dia 12 de
fevereiro, sexta-feira, a partir das 8 horas, no Plenário “Francisco
Romano de Oliveira”, localizado na rua Alcides Ramos Nogueira,
860 – Loteamento Mombaça.
A sessão é aberta à população e poderá, ainda, ser acompanhada
através da transmissão “ao vivo” pela internet no portal www.
camarapinda.sp.gov.br e no canal 04 (digital) da operadora de TV
a cabo NET, de Pindamonhangaba.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
De
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PINDAMONHANGABA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Conselho de Defesa do Meio Ambiente

Secretaria de Administração

EDITAL SEA Nº 008/2016

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

O Secretário de Administração, no uso
de suas atribuições legais, faz saber e
torna público a relação dos ambulantes
sorteados no dia 28/01/2016, em
sessão pública no Teatro Galpão, para
trabalharem no “Carnaval/2016-Avenida
do Samba”- Ruas José Humberto Gomes
Filho e Luiza Marcondes de Oliveira,
no período carnavalesco de 05/02 a
09/02/2016:

Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2016.
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de
2016”, cuja pauta vem a seguir:

Rua José Humberto Gomes Filho–
01 a 50
Thialen Reis Cursino
Nilton Jaime Bittencourt
Clayton Cristian da Costa
Rosana Candido Gonçalves
Fagner de Souza Antonio
Ana Carolina Honorato Silva
José Carlos Galvão
Michel Ramalho de Campos
Alexandre Sergio de Albuquerque Silva
Andreia Amorin da Silva
Débora Soares Valério
Adriana de Oliveira Araújo
Marcio Augusto Tadeu Silva
Jeﬀerson Creyderman Balderino
Jesus De Paula Rodrigues
Helen Fabiana da Silva Ramos
Jovania Aparecida Barbosa Jesus
Luciana Maria Pereira Leite
Ailton Rogério da Silva
Ana Beatriz Silva do Nascimento
Rodrigo Alexandre Jacinto Franco de
Oliveira
Marisa Randes
Jéssica Aparecida Herminelli Moreira
Ademilson Rodrigues de Souza
Aline Montovani
Ana Carolina Gomes Penina
Ederson Santiago dos Santos
Everton Silva de Oliveira
Carlos Rodrigo Cesário
Bruna Aparecida Valério
Diego Ferreira Medeiros
Larissa de Castro Vital Leite
Eliseu Godoy Reis
Janaina Siva de Oliveira
Adexon de Arruda Linhares
Marcio Alexandre Pires dos Santos
Marlen Michele Cesarino
Antonio Marcio Gomes Ferreira de Paula
Ivo Costa da Silva
Mônica Rodrigues Alexandrino
Wellisson Aparecido Miguel
Edna Aparecida Prudente Ferreira de
Paula
Roberto Souza dos Santos

Apresentação de novos membros do Conselho;
Pichação;
Risco de rompimento da barragem de São José dos Alpes;
Corte de árvores sem autorização;
Lixo na cidade;
Metas para 2016

Dia: 16/02/2016 (terça-feira)
Horário: 14h30 (quatorze e trinta)
Primeira chamada: 14:30
Segunda chamada: 14:45
Local: Palacete 10 de Julho
Rua Deputado Claro César, no 33

Adriana Alexandrina Nogueira
Presidente

LAR DA CRIANÇA NOVA ESPERANÇA
R José Benedito Romão Junior, 91 - Santa Cecília – Pindaba/SP - CEP 12411-380
CNPJ: 45.381.258/0001-13 / Fone: (12) 3648-8226
Email: lcnovaesperanca@gmail.com

Suellen Silva Pereira de Oliveira
Silvio da Silva
Viviane Lourenço dos Santos
Sueli Aparecida Ribeiro
Mercia Regina Camara Cayres
Igor Sebastian Soares de Souza
Rua José Humberto Gomes Filho–
51 a 100
Sueli Alves de Castro Santos
Tiago de Olvieira
Waldir da Silva Gonçalves Júnior
Sônia Maria Ataliba Pereira
Erick Luis Arlindo
Max de Oliveira Gonçalves
Wagner da Motta
Leandro Jose Maria Istramasso
Maria das Graças de Jesus Oliveira
Marcio Alexandre Pires dos Santos
Miguel Luiz de Andrade
Victor Hugo dos Santos Pombo
Cristiano Douglas de Oliveira
Cintya de Cássia Pereira Araujo
Renata Aparecida dos Santos
Gleice Neves Brandao
Maria do Carmo Ribeiro dos Santos
Fabíola da Silva Reis
Diego Arati Machado de Oliveira
Valdemiro de Jesus
Benedita Aparecida Ferraz
Douglas da Silva Ribeiro
Maria de Lourdes dos Santos
Rosangela Carlos da Silva
Douglas Catto de Moraes
Maria Silvia de Camargo
Ana Carolina Coelho Alves
Sandra Mara Carvalho da Silva
Fellipe Eugênio Ribeiro de Souza
Renato Lurovschi
Dimas Moreira da Silva
Carlos José Ferraz
Maria de Lourdes Franco de Oliveira
Elton Flavio Chinaqui
Célia de Jesus Romão
Cristiano e Silva Negreira
Carmen Deia de Souza
Andréa Monteiro Alves
Flavio Augusto dos Santos
Nilfran Augusto Marcondes Silva
Ileuza Medeiro Dantas
Aline Aparecida da Silva
Ovidio Alexsandro Leite Pereira de Toledo
Denis da Silva Reis
Jose Erick Damascena
Isabela de Almeida Oliveira Bessone
Thiago da Silva
Lucas de Oliveira Gonçalves
Claudia Caroliny Randes Baroni
Crislene Vanessa dos Santos

Terezinha de Jesus Monteiro Cristiuma
Patricia Rogeria Gomes de Toledo
Vivian Lobo Zuﬀo Amano
Vera Lucia Ataliba
Maria Rosa Claro Cortez
Franciane Valderez Do Nascimento
Cintia Priscila Chagas Leonor
Cleusa Maria Nicoletti
Maria Izabel Arlindo
Fátima Randis
Cristina Martins Randis Marcondes
Beatriz Aparecida de Souza
Thamires Almeida Bento
Dominique Bueno Garuﬀe
Lucia Monteiro
Lais Aparecida dos Santos Silva
Ellen Rose Costa
Daphine Caroline Alves Ferreira
Fabielem Tamires Aparecida de Souza
Ana Gabriela Romão Duque
Camila Napier de Oliveira Santos
Diego Aparecido Miguel
Rosangela Aparecida Marques
Juvencia Grilo
Jazelaine Cristina Rodrigues
Rafaela Silva Ramos
Ciro Alcides Pereira da Silva Filho
Juliana Itamara Xavier de Freitas
Bruna Karina da Silva
Telma Andrade Velasco
Erick Luiz Ferraz
Gisele Aparecida Lopes
Jacira Grilo
Simone de Andrade
Mario Augusto Pereira de Carvalho
Victor Allan da Silva Bonifácio
Maria Lucia da Silva
Elaine Cristina Ribeiro Palazzi de Castro
Diego Daniel Silva Oliveira
Antonio Leandro da Costa
Cristian Luís Barbosa
Lucia Cristina Ananias da Silva
Jose Ricardo dos Santos
Sandro Godoi
Marli Aparecida da Silva
Ana Carla Barbosa de Mattos
Denise Mª S.do Nascimento
Vanderli Tavares de Almeida
Ana Paula da Costa Ribeiro dos Santos
Juliana Honorato de Jesus

A entrega dos documentos (cópias do
RG, CPF, Comprovante de Residência,
Comprovante de Pagamento da Taxa e
01 Foto 3x4) para expedição da licença
de funcionamento deverá ser feita
no período de 1º a 03/02/2016, junto
ao Setor de Posturas da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba (Av.
N.S. do Bonsucesso, 1400), no horário
das 08:00 às 17:00 horas.
Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2016.

Rua Luiza Marcondes de Oliveira –
151 a 200
Jose Luiz Silva
Rosana Alves da Silva
Josivam da Conceição

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

–
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16 – Wesley Washington Gonzaga
17 – Alzira Izabel C. Gonzaga
18 – Janaina Gonçalves Pereira
19 – Eduardo Altomare Ferraz
20 – Luiz Carlos Cayres
21 – José Junior de Souza
22 – Bruna Cristina Silva Mota de Jesus
23 – Ana Clara de Souza
24 – Cleide Corrêa de Aguiar
25 – Patrícia Francisca Dutra Jacob
26 – Fabio Ferreira
27 – Cleuza Maria Nicoleti
28 – Fabio de Oliveira Vieira
29 – Bruno José Lustosa Santos Gonçalves

16 – Rosemeire C. Silva Varela
17 – Rafael da Silva Santos
18 – Kerolin Mayara Vaz Pinto
19 – Sebastião Rodrigues Vilela
20 – Sérgio Vaz Pinto
21 – Renata Oliveira Nogueira
22 – Ana Flávia Arlindo Gonçalves
23 – Patrícia Nogueira Velasco
24 – Tatiana Rodrigues Pará Stuchi
25 – Adriana Amorin Franco de Oliveira
26 – Claudio Aparecido Nagaoka
27 – Maria da Penha Rodrigues Para
28 – Aline de Souza Juliani Moreira

*** EDITAIS DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
- PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 009/2016 (PMP 3316/2016): referente à “aquisição de
medicamentos”, com encerramento dia 19/02/16 às 08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 010/2016 (PMP 3323/2016): referente à “contratação de
empresa especializada para execução de instalação de cerca protetora tipo concertina em próprios
municipais, com fornecimento de material e mão de obra”, com encerramento dia 19/02/16 às 14h
e abertura às 14h30.
- TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2016 (PMP 3361/2016): referente à “contratação de empresa
especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para a construção de piscina com
vestiário no bairro Cidade Jardim”, com recebimento dos envelopes dia 23/02/16 às 09h e abertura
da documentação às 14h30. Garantia de proposta deverá ser depositada na Tesouraria desta
Prefeitura até às 15h00 de 22/02/2016.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016 - CMAS

MÊS
FEVEREIRO

AMBULANTES DIVERSOS - SUPLENTES

BARRACA FIXA - SUPLENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

CMAS

CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016 – CMDCA

DIAS
17

MARÇO

9

ABRIL

13

MAIO

11

JUNHO

8

JULHO

13

AGOSTO

10

SETEMBRO

14

OUTUBRO

19

NOVEMBRO

9

DEZEMBRO

14

As reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
de Pindamonhangaba,
durante o ano de 2016,
serão realizadas conforme
abaixo:
Dia da semana:
às terças-feiras
Período: quinzenal
Horário: 17h00
Local:
Auditório da Prefeitura
Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER

CMPD – CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016

As reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher em 2016 serão realizadas nos dias, horário e local, abaixo
descritos.
Local: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Horário: 18 horas
Obs: na 1ª segunda-feira de cada mês.

Local: OAB – CASA DO ADVOGADO
Horário: 9 horas

MÊS
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

Bruna Chagas Pereira da Silva
Santos
Ana Zelândia Reis da Silva
Robson Marcelo Paulo dos Santos
Paulo Sérgio Pereira Rodrigues
Vanessa Aparecida Siqueira de
Souza
Tais Vialta Vieira Pinto
Patrick Anderson Cotta Tótaro
Paulo Sérgio Godói
Ana Rute Monteiro de Souza
Gisele Fernandes Bilora de Amariz
Thomas Gabriel Cayres
Angela Maria Pedrina
Wallison Felipe dos Santos
Rosana Andrade de Paula
Emily Gisto Araujo
Erika Lima de Paula
Ronaldo dos Santos
Juliana Faria Gonçalves
Ailto Nunes da Silva
Angela Cristina Rodriguês Silva
Adriano Carlos Batista
Paulo Leandro da Silveira
Dulcineia Vieira de Freitas
Jackson Ayres de Moura Souza
Edson Roberto Ferreira
Maria do Carmo da Silva
Custodio Peixoto de Queiroz
Ellika Luciene de Souza
Welton João de Jesus Santana
Giovanna Vitoria Brandao Tavares de
Andrade
Marília Duarte dos Santos
Cleber Rifa
Francine Ribeiro da Silva
Marcia Cristina Correa de Paula
Laís Monteiro de Campos Silva
Willyan Wagner Andrade Reis
Luiza Claro dos Santos Pires
Luiz Antonio de Oliveira
Reginaldo Correa

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna público a relação de SUPLENTES DE AMBULANTES sorteados
para trabalharem no “Carnaval/2016-Praça do Quartel-Matinês”, no período carnavalesco de 05/02 a 09/02/2016:

Benedito Alves da Silva
Presidente

CMPD

Rua Luiza Marcondes de Oliveira –
101 a 150

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL
Edital de convocação para Assembleia Extraordinária do Lar da Criança Nova Esperança. Ficam
convocados os associados em pleno gozo de seus direitos estatuários e regimentais, sendo
cumpridas todas as disposições legais, no dia 18 de Fevereiro do ano dois mil e dezesseis às
20h00 na Rua José Benedito Romão Junior, n°91 – Bairro Santa Cecília, no Lar da Criança Nova
Esperança – Pindamonhangaba/SP.
•
Pauta:
•
Alteração do Estatuto do Lar da Criança Nova Esperança.
Pindamonhangaba, 02 de Fevereiro de 2016.

As reuniões do Conselho
Municipal da Assistência Social
de Pindamonhangaba, durante
o ano de 2016, serão realizadas
mensalmente, sempre na
2ª quarta-feira do mês,
no horário das 8h30,
nas datas e local abaixo:
Horário: 8h30
Local: Casa dos Conselhos
Municipais - Rua Deputado
Claro Cesar, 53 – Centro
Telefone: 12 – 3643.2223
Email:
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
ou conselhospinda@gmail.com
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3 DE FEVEREIRO DE 2016

DIAS
5
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

DATAS ESPECIAIS DE COMEMORAÇÃO:
21/9 – DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
17/11 – DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3/12 – DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(CELEBRAÇÃO DA VIRADA INCLUSIVA)

conselhospinda@gmail.com / c mpd@pindamonhangaba.sp.gov.br
Telefones: 3643.2223 – 3642.4234

MÊS
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

CMDM

DIAS
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

DATAS IMPORTANTES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MULHERES:
08 de março – Dia Internacional da Mulher
07 de agosto – Aniversário da Lei 11340 – Lei Mª da Penha
26 de agosto – Dia da Igualdade da Mulher
Outubro – Campanha: “Em outubro, pense rosa”
25 de novembro – Dia Internacional da não Violência Contra a Mulher
Conferência Municipal – a cada 2 anos.

MÊS
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

--1
12
10
7
5
2
13
11
8
6

DATA
16
15
26
24
21
19
16
27
25
22
20

29

30

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016 – CMI

As reuniões do Conselho Municipal do Idoso, durante o ano de 2016,
serão realizadas mensalmente, nas datas e local abaixo descritos:
Dia da semana: quintas-feiras - Horário: 13h30
Local: CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro

MÊS
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

CMI

DIAS
4
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

DATAS COMEMORATIVAS:
15 de junho – Enfrentamento da violência contra os idosos
1º de outubro – Dia Internacional do Idoso
Semana Municipal do Idoso – de 25 de setembro à 1º de outubro
(lei nº 5463/2012)

PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA

3 DE FEVEREIRO DE 2016

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Em 1920, o carnaval marcou o fim de
um longo período de seca na cidade
O

s habitantes da Pindamonhangaba no ano de 1920 devem ter
comemorado ainda mais o carnaval. Satisfeitos e aliviados pelo ﬁm de um angustiante período de seca que teve seu
término um pouco antes dos festejos de
momo. Um poeta, redator do jornal Tribuna do Norte, é quem nos conta como
fora a festa e revela pitorescos aspectos
daquela Pinda de outros carnavais.
Sob o pseudônimo ‘João de Pinda’,
em crônica poética assim narra o articulista na edição de 7 de março de 1920 da
histórica folha do Dr. João Romeiro:

DE MÊS EM MÊS
Após a comprida seca,
que nos supliciou bastante
com a ﬁna poeira irritante,
falta d’água, atroz calor;
que desolados prenúncios
de prejuízos já trazia
a quem à terra conﬁa
o pago do seu labor;
Eis que o céu, enﬁm resolve
valer –nos, e se desata
em tremenda catarata
que... já não tinha mais ﬁm.
Toda a gente já supunha,
com pesar, que continuasse
e o carnaval estragasse,
um tempo tão mal assim.
Mas, ﬁndo a ponto o dilúvio
que pôs, como resultado,
várias ruas num estado
de medonho lodaçal;
e abateu uns velhos muros,
ao transeunte um perigo,
o que, com franqueza o digo,
foi mais um bem do que um mal;
E produziu inda a enchente
de tais proporções que, ao cabo,
quase faz levar o diabo
as varzinas plantações;
- De novo o tempo se aﬁrma,
limpo o azul se vai fazendo
aos camaradas foliões.
De fato, foi baita a sorte
do pessoal carnavalesco,
que um tempinho belo e fresco
nos três dias apanhou.
E daquelas tardes lindas
gozando a benignidade,
com ruidosa alacridade,
aos folguedos se entregou.

E assim vimos vários grupos
de fantasias graciosas,
entoando as canções dengosas
que o carioca em voga pôs;
Pierrots, apaches, cachopas,
um máscara ou outro avulso,
de ﬁno espírito, insulso,
e os infalíveis cowboys.
Destacou-se a bela nota,
elogios conquistando,
dos negros Pierrots o bando
e o rancho dos Dominós.
Desta feita não tivemos
a visita costumeira
do bulhento Zé Pereira
e dos guapos cayapós.
Deslumbrante esteve o clube
com os bailes à fantasia
que a nova diretoria
aos sócios ofereceu.
Também no Éden Cinema,
sempre à cunha, foi o gasto
de serpentinas tão vasto
que grande esplendor lhe deu.
Nas expansões, todavia,
bem longe o Zé Povo esteve
do entusiasmo que já teve
em anos que lá se vão:
dissera-se mesmo agora,
ao ver a ambiente frieza,
que alguma oculta tristeza
dominava a multidão.

É que as coisas, já tão pretas,
vão tomando tal aspecto,
que é mesmo de por inquieto
e apreensivo um mortal.
A crise que nos empolga
cada vez mais rude ﬁca,
e tudo parece, indica
que vai longe ainda o mal.
As gentis telefonistas
constou que andaram ”reinando”,
aos chamados não ligando
as devidas atenções.
Mas, certo é que os assinantes
em engano laboraram
quando, zangados, levaram
aos jornais reclamações.
Assim é que um tal consorte
nos mandou a companhia
para apurar o que havia,
e à encrenca dar solução.
Investigando a verdade,
veriﬁcou o consorte
que os tais andaram sem sorte,
reclamando sem razão.
Já foi também remediada
a miséria d’água urbana
que levava uma semana
sem da torneira pingar.
A cidade anda contente,
que após essa melhoria
com uns... três litros por dia
Já pode a gente contar.

Arquivo TN

Pindamonhangaba

Letra de Pedro Caetano e Wilson Batista
Intérprete: Dircinha Batista
Sambar aqui não quero mais;
Eu já rasguei o meu cartaz;
Essa grande barafunda me acaba;
Eu vou pra Pindamonhangaba.
Lá tem banda no coreto;
Tem morena no jardim;
Até logo, eu vou pra Pinda
Porque Pinda está pra mim.
A letra desta marchinha é de Pedro Caetano, nascido em Bananal, mas
radicado no Rio de Janeiro desde os 9 anos, e de Wilson Batista, este, carioca
de nascimento. Eles teriam visitado Pindamonhangaba naqueles bons tempos
em que havia retreta no coreto do jardim da praça Monsenhor Marcondes.
Gostaram tanto que resolveram prestar a homenagem com a composição da
tal marchinha.
O coreto daquele tempo ainda era o antigo, substituído em 1954, quando a
praça foi remodelada pelos professores artistas, José Wadie Milad e João San Martin.

