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Padre Sérgio
Augusto
Baldin assume
Salesianos
O padre Sérgio Augusto
Baldin Junior foi empossado
como novo diretor do Aspirantado, Obra Social e Igreja
dos Salesianos de Pindamonhangaba no sábado (13).
Cerca de 500 pessoas participaram da missa de acolhimento do novo diretor,
incluindo padres salesianos,
o inspetor da instituição Edson Donizetti Castilho, párocos, autoridades e comunidade local.
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20 mil alunos da Rede
Estadual voltam às aulas
Cerca de 20 mil estudantes
das escolas estaduais de Pindamonhangaba voltaram às aulas
na segunda-feira (15). São 8 mil
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 10.300 do

Ensino Médio; além de aproximadamente 1.500 do EJA –
Educação de Jovens e Adultos.
Segundo a dirigente regional
de Ensino do município, Gicele
de Paiva Giudice, um dos prin-

cipais projetos em implantação
neste ano é o acolhimento dos
novos alunos em todas as escolas.
Assim, nesta primeira semana
de aula, estudantes dos grêmios
estudantis, que receberam capa-

citação nas escolas de tempo integral, irão desenvolver diversas
atividades em suas unidades escolares, para receber novos alunos em todas as salas de aula.
PÁGINA 3
A2img/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

2
PÁGINA 3

Quadrilha é
presa após
passar dinheiro
falso em
Moreira César
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Inscrições para
estágio do TRE
terminam hoje
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Em Pindamonhangaba, ao todo, 33 unidades escolares começaram o ano letivo

Empresas recebem instruções sobre inclusão
Tatiane Cristine de Jesus Silva

Palestrante ao lado de membros do Conselho da Pessoa com Deﬁciência e de proﬁssionais de Recursos Humanos

A fonoaudióloga Márcia Tiveron de Souza discursou sobre
inclusão de deﬁcientes no mercado de trabalho, na sexta-feira
(12), na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil de Pindamonhangaba.
Durante a palestra, foram
abordados temas relevantes ao
setor de recursos humanos das
empresas, com informações sobre processo de contratação,
acolhimento, acessibilidade, segurança no trabalho e desenvolvimento de atividades das pessoas com deﬁciência.
PÁGINA 3
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Quadrilha é presa ao tentar
passar notas falsas de R$ 100
em Moreira César

Ano que vem tem mais

brasileiros são inscritos no
cadastro de inadimplentes

A menos que seja rico, não há
quem vença. Resquícios das contas
de fim de ano, com festas, presentes e
viagens, mensalidades da escola do filho, material escolar, IPVA – Imposto
sobre Propriedade de Veículo Automotor, ja já IPTU – Imposto Predial
e Territorial Urbano, boletos de instituições de classe, além das contas fixas, como água, energia, telefone, tv a
cabo... nossa é tanta coisa para pagar
que o brasileiro entra em ‘parafuso’.
Sair ‘ileso’ do negro período de
início de ano é tarefa complicadíssima e digna de verdadeiros super-heróis, que conseguem cumprir com
as obrigações sem recorrerem a empréstimos ou ‘queimarem’ as reservas. Aliás, nesse início de ano tem um
agravante para complicar ainda mais
a situação, o calor. As altas temperaturas, média de 33 graus na cidade,
por exemplo, ajudam a ‘fritar’ o já
combalido cérebro do pai de família
(mãe). Ter que pensar no trabalho, na
vida, nos filhos, nas contas e ainda sofrer com o sol na cabeça. Realmente
tem que ser super-herói para aguentar a pressão do mundo.
Até por isso, a ausência de calor, e
obviamente aliada aos melhores salários e menos impostos fazem com que
pessoas dos países ricos, normalmente do hemisfério norte, parecem sempre mais bonitos, sorridentes, elegantes e despreocupados..., não é o nosso
caso.
Para complicar ainda mais a situação, na última semana, mais uma
bomba. Calma, não é um novo, aumento da gasolina, nem do gás, nem
da conta de energia, aliás que ‘daqui’
a pouco virá.
Desta vez, trata-se de uma triste realidade a qual o brasileiro está
inserido. O número de consumidores com contas em atraso e registrados em cadastros de inadimplentes
iniciou o ano de 2016 apresentando crescimento em todas as regiões
pesquisadas pelo SPC Brasil – Serviço de Proteção ao Crédito e pela
CNDL – Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas. De acordo com o
indicador, no último mês de janeiro,
frente à igual período do ano passado, a alta mais expressiva foi na região Nordeste, onde foi verificado um
aumento de 6,86% na quantidade de
consumidores com dívidas em atraso. Em seguida aparecem a região Sul
(4,77%), Centro-Oeste (4,59%) e Norte (3,71%). O estudo não considera os
dados da região Sudeste, que estão
suspensos devido à entrada em vigor
da Lei Estadual 16.569/2015, que dificulta a negativação de inadimplentes no Estado de São Paulo.
Em virtude da Lei Estadual, em
vigor desde setembro do ano passado, os consumidores do Estado de
São Paulo que atrasam suas contas
só podem ter seu nome incluído em
cadastros de devedores se assinarem
um AR – Aviso de Recebimento – en-
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viado pelos Correios. Mas se de um
lado impede a inclusão de quem não
assinar o AR, de outro não ajuda em
nada, pois a dívida ainda existe, infelizmente.
Deste jeito é fechar a torneira do
desperdício e só gastar o necessário.
Após o período turbulento, você vai se
recuperar, mas por hora, contenha-se
nos gastos e comece a poupar. Lembre-se: no ano que vem tem mais.
Voltando aos dados estatísticos, na
comparação mensal, em dezembro do
ano passado, o crescimento do número de consumidores inadimplentes
mostrou aceleração nas quatro regiões, influenciado por fatores sazonais: 0,93% na região Sul, 0,92% no
Norte, 0,59% no Nordeste e 0,26% no
Centro-Oeste.
Levando em consideração somente
o número de dívidas em atraso, com
exceção da região Norte, cuja alta oscilou de 6,69% em janeiro de 2015
para 6,53% em janeiro de 2016, todas
as demais regiões registraram aceleração na comparação de um ano com
o outro. No Nordeste, a variação positiva passou de 4,45% em janeiro de
2015 para 8,43% em janeiro último,
no Centro-Oeste, a alta foi de 4,66%
para 6,69% e no Sul, houve um salto
de 2,61% para 6,66% na quantidade
de dívidas não pagas.
O prognóstico dos economistas do
SPC Brasil é que apesar de os bancos
e comerciantes estarem restringindo
a concessão de crédito - fator que acaba limitando a capacidade de endividamento do consumidor - a inadimplência deve continuar crescendo nos
próximos meses, em virtude da piora
das condições macroeconômicas do
país e do aumento da massa de desempregados.
A abertura das dívidas não pagas
por segmento da economia revela
que não são apenas as dívidas que
dependem da concessão de crédito
que apresentam crescimentos expressivos. As pendências com contas
básicas, como água e luz, registraram
o crescimento mais elevado em duas
das quatro regiões estudadas: alta de
17,01% na região Sul e de 13,30% no
Centro-Oeste, em janeiro deste ano
na comparação com o mesmo período de 2015.
De acordo com o indicador, os atrasos no setor de comunicação, que englobam as pendências com telefonia,
TV por assinatura e internet se destacaram principalmente nas regiões
Nordeste (12,39%) e Norte (9,89%),
ao passo que as dívidas no comércio,
apresentaram a alta mais expressiva
no Centro-Oeste, com crescimento de
7,77% na comparação entre janeiro
deste ano com igual mês do ano passado. As dívidas bancárias, que levam
em consideração atrasos no cartão
de crédito, financiamentos, empréstimos e seguros, registaram crescimento principalmente no Nordeste
(9,50%).

Um grupo contendo
cinco pessoas foi preso no
sábado (13), por volta das
15 horas, no Distrito de
Moreira Cesar, tentando
passar notas de dinheiro
falso no comércio.
De acordo com informações, um homem ao
tentar aplicar o golpe foi
descoberto, saiu correndo e pessoas ao entorno
começaram a gritar. Militares do Exército, que estavam fazendo campanha
contra dengue, cercaram
o individuo, que acabou
preso.
Além dele, outros quatro que o acompanhavam
foram detidos, sendo o
motorista do carro (51
anos), um homem e uma
mulher, ambos com 32
anos, uma mulher de 22
anos e um adolescente de
17 anos. Foram encontradas com eles 24 notas de
R$ 100 falsas – totalizando R$ 2.400 falsificados.
A PM informou que
os criminosos são de São
José dos Campos e de Jacareí, e já tentaram pas-
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Na foto, todas as notas de R$ 100 são falsas; as
demais, verdadeiras
sar notas falsas no Ouro
Verde.
O grupo foi ouvido e

liberado. Caso seja comprovada a falsificação, eles
serão indiciados.

homem é detido durante
operação policial com
drogas e dinheiro
Durante operação
contra o tráfico de
drogas no bairro Cidade Jardim, a equipe da
Polícia Militar prendeu um homem de 37
anos no último sábado (13), por volta das

21h30.
Durante uma vistoria
na residência do rapaz,
foram encontrados 100
gramas de maconha,
148 pinos de cocaína,
uma balança de precisão
e R$ 795 em dinheiro.

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)

ERASMO E “DE PUERIS”
Os pedagogos conhecem a famosa tese: “O
homem não nasce, mas
torna-se homem”. Poucos
sabem que o seu autor é
um dos maiores humanistas da História: o sacerdote agostiniano ERASMO
DE ROTERDAM, nascido
na Holanda em 1469. Ele
frequentou a Universidade
de Paris, visitou Londres,
onde conheceu o filósofo
Thomas Moore, seu grande admirador, esteve em
Veneza, Pádua, localidades em que se relacionou
com os maiores pensadores renascentistas. Em
Roma foi acolhido como
excelente intelectual, tornando-se amigo do Papa
Leão X (que era holandês),
que o dispensou do celibato sacerdotal e o convidou
para receber a alta distinção cardinalícia, a qual ele
recusou. Era considerado
por Leão X como a única
pessoa com bagagem cultural para dialogar com o
dissidente da Igreja Católica Martinho Lutero.
Publicou obras importantes, entre elas:
ADÁGIO (1500), NOVO
TESTAMENTO COMENTADO (1516), SOBRE O
LIVRE-ARBÍTRIO (1524),
DE PUERIS (1529). A sua
obra mais conhecida é
ELOGIO DA LOUCURA

(1511), em que faz uma sátira da sociedade europeia
do século XVI.
Aqui, desejo enfocar
ERASMO DE ROTERDAM como educador.Ao
escrever DE PUERIS (DOS
MENINOS) ele se mostra
um pedagogo da mais alta
estirpe, fugindo totalmente dos parâmetros educacionais da época em que
viveu, quando a instrução
e o processo educativo
eram confiados à poderosa figura do Preceptor que
transmitia conhecimentos
e educava com os métodos
antiquados e ultrapassados do castigo físico e da
pressão (opressão!!!) psicológica.Traumatizado,
pois sentira na pele essa
dura e cruel realidade, escreve um belo livro que
venceu a barreira do tempo, condenando esse sistema e criticando os mestres que dele faziam uso.
E, foi mais além: chamou
severamente a atenção
dos pais que negligenciavam a educação dos filhos.
Em DE PUERIS, ele delineia os caminhos para serem seguidos na formação
do caráter dos jovens e no
mister educativo. Dessa
maneira, vamos perceber,
no que ele escreveu com
tanta propriedade, uma
demonstração cabal, cris-
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talina, de que todo processo educativo está pautado
pelo humanismo. ERASMO tinha convicção de
que as dimensões teológica e religiosa do homem
eram importantes, mas
precisava de algo mais:
fundamentar o valor do
homem, que se aperfeiçoa na educação, na sua
estrutura existencial. Encantou-me deveras uma
frase importante do livro:
“O Educador realiza, em
plenitude,a paternidade”.
Vale ressaltar o que ele
escreve no final do livro:
“Não vou te prender com
mais palavras. Considero
o bem precioso que um
filho representa e avalia
como é missão diversificada e exigente a erudição, mas também quanta
sublimidade encerra. Vê,
outrossim, a receptividade ampla da mente pueril
para receber qualquer forma de instrução: a agilidade da mente; a facilidade
em captar as coisas mais
elevadas e consentâneas
com sua natureza, máxime, quando, a modo de
brincadeira, são vinculadas por pessoas doutas e
afáveis”. Como podemos
ver,com muita nitidez,
tudo muito atual, em se
tratando da Moderna Pedagogia .
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20 mil estudantes
da Rede Estadual
voltam às escolas
AIANDRA AlvES MARIANO
***
Cerca de 20 mil alunos
da Rede Estadual de Ensino voltaram para as salas
de aula na segunda-feira
(15). São 8 mil estudantes
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 10.300
do Ensino Médio; além de
aproximadamente 1.500
do EJA - Educação de Jovens e Adultos.
Ao todo, 33 unidades
escolares já estão a todo
vapor na cidade, para o
novo ano letivo, que começou com algumas novidades.
De acordo com a dirigente regional de Ensino
do município, Gicele de
Paiva Giudice, um dos
principais projetos em
implantação neste ano é o
novo acolhimento dos alunos recentes em todas as
escolas. “Esse era um projeto desenvolvido nas unidades de Ensino Integral,
que adaptamos para as escolas regulares”, contou.

canal39.com.br

Gicele de Paiva
Giudice, diretora de
Ensino do município
Assim, nesta primeira
semana de aula, estudantes dos grêmios estudantis, que receberam capacitação de alunos das escolas
de tempo integral, irão desenvolver diversas atividades em suas escolas, para
receber alunos novos em
todas as salas de aula.
Além disso, todas as
unidades começaram o
ano letivo com novidades
no planejamento pedagó-

InstItuto sAlEsIAnos
REcEbE novo dIREtoR
Divulgação

gico. “Pela primeira vez,
as equipes gestoras puderam traçar as metas já
com as médias fechadas
do Idesp - Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo”, ressaltou a dirigente.
As notas foram divulgadas
no último dia 4 e apontaram um desempenho recorde na rede paulista.
Nova plataforma
Para facilitar o trabalho das equipes gestoras,
a Secretaria de Educação
colocou no ar uma nova
plataforma online. A ferramenta visa proporcionar
um diagnóstico mais preciso sobre as habilidades e
competências por disciplina a partir do Saresp - Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado
de São Paulo. “A proposta
é que o ‘mapa’ obtido seja
referência na organização
dos planos de aula e nos
projetos de reforço de conteúdo”, destacou Gicele.

A2img/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

Esta semana, estudantes dos grêmios estudantis desenvolvem diversas
atividades em suas escolas para receber novos alunos
Calendário
Pelo calendário divulgado pela Educação, ficou
estabelecida a data de 1º
de julho para o início do
recesso escolar do meio

do ano. Por sua vez, as
aulas regulares do segundo semestre têm começo
agendado para 1º de agosto. Para garantir o cumprimento dos 200 dias

letivos, previstos na lDB
- lei de Diretrizes e Bases,
as escolas devem encerrar
a programação pedagógica, no mínimo, no dia 20
dezembro.

Adultos tAmbém podEm EstudAR
AIANDRA AlvES MARIANO
***

A Rede Estadual de Ensino em Pindamonhangaba também oferece vagas
para jovens e adultos que desejam estudar, através da EJA – Educação de
Jovens e Adultos. Há unidades que oferecem o Ensino Fundamental (do 6º ao
9º anos) para pessoas com mais de 15
anos. Outras contam com aulas do Ensino Médio para quem tem mais de 18
anos.
Para fazer a matrícula, é preciso

apresentar documento de identidade
(RG, carteira de trabalho ou passaporte), comprovante de residência e, se possível, histórico escolar.
Os cursos da EJA são organizados
por semestre. Os interessados em retornar às salas de aula na rede estadual
podem solicitar o “aproveitamento de
estudos”. Assim, caso antes tenham realizado com êxito cursos regulares de
fundamental e médio, a direção da escola pode definir quais termos ainda restam para a conclusão do ciclo.

Palestra sobre inclusão
orienta profissionais de RH
A OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil –
de Pindamonhangaba
recebeu, na sexta-feira
(12), uma palestra voltado aos profissionais de
recursos humanos, pessoas com deficiência e
seus empregadores para
mais conhecimento das
leis e dos métodos a serem utilizados quando
há trabalhadores especiais na empresa.
A fonoaudióloga Márcia Tiveron de Souza
ministrou a palestra.
Para ela, é importante
que tanto empregado-

res quanto empregados
tenham o conhecimento necessário para que
os dois lados saiam ganhando. “A empresa
ganha contratando um
bom profissional e o trabalhador ganha tendo
uma boa colocação no
mercado”, garante.
Segundo Marcia, a
palestra foi interessante e um aprofundamento de conhecimento.
“Houve uma troca de
experiências, pois havia
os trabalhadores com
deficiência e os empregadores que foram em

busca de conhecimento,
cada um mostrou seu
lado e com isso todos
ganharam”, concluiu.
Os temas tratados
foram as leis de cotas,
categorização das deficiências, saúde do trabalhador, segurança no
trabalho e acessibilidade. Gradualmente o número de profissionais de
áreas como recursos humanos, saúde ocupacional, direito, entre outras
têm buscado participar
de palestras sobre esse
assunto. Rodrigo Martins, analista ferroviá-

rio do setor de Recursos
Humanos da Estrada de
Ferro Campos do Jordão, participa sempre de
eventos relacionados à
pessoa com deficiência.
Para ele, todos devem
tornar o ambiente de
trabalho acessível e inclusivo sempre. “Temos
que pensar que qualquer
um de nós pode adquirir
uma deficiência a qualquer momento, em virtude de uma doença ou
um acidente. A maioria
das pessoas sem deficiência não pensa nisso”,
finalizou.
Tatiane Cristine de Jesus Silva

Padre Sérgio Augusto em momentos antes da
missa de sua posse
No sábado (13) foi celebrada a missa de posse
do novo diretor do Aspirantado, Obra Social e
Igreja dos Salesianos em
Pindamonhangaba, o padre Sérgio Augusto Baldin
Junior.
A celebração foi realizada na quadra do Salesianos, ao lado da igreja,
e contou com aproximadamente 500 pessoas, in-

cluindo nove padres salesianos, o inspetor da
instituição Edson Donizetti Castilho, párocos,
autoridades e comunidade local. O novo diretor
participou da celebração e
voltará para Roma, capital
da Itália, onde faz mestrado em antropologia e
filosofia pela Universidade Pontificia Salesiana de
Roma.
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Durante a palestra houve tradução em libras - língua dos sinais - para os deficientes auditivos
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Vereador Janio Lerario
solicita poda de árvores
em diversas ruas de
Pindamonhangaba

PRESIDENTE FELIPE
CÉSAR - FC DEFENDE A
IMPLANTAÇÃO DE AGROVILAS
EM PINDAMONHANGABA
Vereador diz que é necessário encontrar um meio
de fixar o homem no campo; “precisamos nos
preocupar com o trabalhador rural e dar-lhe
condições diGnas de moradia e trabalho”

Com forte ligação
com o meio rural, o
Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba,
Vereador Felipe César –
FC (PMDB) reivindica
ao prefeito a implantação das chamadas Agrovilas, na zona rural de
Pindamonhangaba. De
acordo com o Vereador,
na legislatura passada já
foram realizadas diversas
desapropriações. Porém,
até o momento, o projeto
das Agrovilas ainda não
saiu do papel. “Temos
que encontrar um meio de
fixar o homem no campo
e realizar a implantação
de agrovilas, com toda
a infraestrutura urbana,
com água, luz e pavimentação, além de saúde
e educação. Precisamos
nos preocupar com o
trabalhador rural, dando
condições dignas pra sua
moradia e trabalho”, destaca Felipe César – FC.
SEGUNDO ANEL
VIÁRIO
O Ve r e a d o r F e l i p e
César – FC apresentou
proposta ao Executivo
visando a contratação de
uma empresa especiali-
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Vereador

quer que o

competente da

Vereador Cal destaca
abertura da Campanha da
Fraternidade em Sessão
Solene hoje na Câmara

d epartamento

prefeitura

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) reforça o convite da Câmara
a toda população para
que participe da Sessão
Solene de abertura da
Campanha da Fraternidade 2016, que será
realizada hoje, às 19h30,
no Plenário do Palácio
Legislativo Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin,
da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba,
s ituada à rua Alcides
Ramos Nogueira, 860,
Mombaça. O tema deste
ano é: “Casa Comum,
Nossa Responsabilidade”
e o lema: “Quero ver o
direito brotar como fonte
e correr a justiça qual
riacho que não seca”.
O vereador Cal enfatiza que este é um tema
muito importante para
todo o mundo e destaca
a mensagem que o Papa
Francisco mandou para
o Brasil: “que o acesso à
água potável e o saneamento básico é condição
necessária para a superação da injustiça social
e para a erradicação da
pobreza e da fome”. Recorda, ainda, o Papa que
a grave dívida social para
com os pobres é parcial-

realize a

poda de árVores nas ruas localizadas

G inásio de
do p ulo ”

nas proximidades do

esportes “J oão

zada para análise e estudos, com o objetivo de
construir o segundo anel
viário em Pindamonhangaba. Ele justifica que,
tendo em vista o crescimento do município nos
últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade
de novas rotas para o
contorno e o acesso da
cidade. “Hoje, está mais
que provado que o anel
viário tirou grande parte
do trânsito, principalmente caminhões e carretas, da região central
da cidade e possibilitou
o crescimento comercial
em torno do atual anel
viário que, atualmente,
já está com um grande
fluxo de veículos”. Segundo Felipe César – FC,
“objetivando o crescimento da cidade, assim
como o Plano Diretor,
é necessário que sejam
iniciadas as tratativas
visando a construção do
segundo anel viário, de
modo a circular toda a
cidade, interligando as
estradas da nossa região,
como Via Dutra, Estrada
Velha Rio-SP e a Floriano
Rodrigues Pinheiro”.

Preocupado com a
época de chuvas fortes
e ventos, o 1º secretário
da Câmara de Pindamonhangaba, vereador
Janio Ardito Lerario
(PSDB) solicitou, através da Indicação nº
04\2016, que a Prefeitura
determine ao Departa mento competente do
município a realização
do serviço de poda de
árvores nas ruas localizadas nas proximidades
do Ginásio de Esportes
“João do Pulo”. Segundo
o vereador Janio Ardito
Lerario, o serviço é de
extrema importância
para garantir a segurança da comunidade. “Os
reparos nestas ruas são
necessários, por que as
árvores e os galhos das
referidas árvores estão
atrapalhando o trânsito
de pedestres, que são
obrigados a se locomover
pela rua”.

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

O vereador Janio Ardito Lerario esclarece,
ainda, que existem outros perigos para a população daquela região.
“Além do risco de queda,
essas árvores também
podem acabar causando
curto-circuito, pois os
galhos estão altos e muitos já alcançam a rede
elétrica”, observa o 1º
secretário da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba.
De acordo com o
vereador Janio Ardito
Lerario, “os moradores
que residem nas ruas
localizadas nas proximidades do Ginásio de
Esportes “João do Pulo”
reclamam da falta de segurança e da deficiência
da iluminação devido às
folhagens que tamparam
a via e a calçada e solicitam que esse serviço
seja realizado em caráter
de urgência”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

Toninho da Farmácia Vereador Magrão requer
solicita melhorias para o urgência no conserto do
ultrassom obstétrico
bairro do Beira Rio

Vereador Professor
Eric solicita ao Executivo
recapeamento asfáltico
para ruas da Vila São Paulo

“médicos especialistas dizem que os exames

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) encaminhou
solicitação ao prefeito, em nome dos moradores do bairro
do Beira Rio, para sejam realizadas algumas melhorias na
comunidade. Dentre as principais destaca:

realizados durante a Gestação são de extrema
importância para acompanhar o desenVolVimento
e, até mesmo, identificar sinais de doenças
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onde o Mato alto facilita
a proliferação de insetos e

mente saldada quando se
devolvem programas para
prover de água limpa e saneamento as populações
mais pobres, evidenciando o nexo que há entre a
degradação ambiental e
a degradação humana e
social.
Salienta, ainda, o vereador Cal, que o ocorrido
na cidade de Jacareí,
quando houve o rompimento da barragem contaminando o Rio Paraíba,
que deixou a nossa cidade
e várias outras, por horas
sem abastecimento, causando muitos problemas
a toda a população, nos
faz refletir que devemos
aprofundar a nossa cultura ecológica.
Devemos, acima de
tudo, cuidar dos nossos
rios, principalmente o
Paraíba do Sul, que
corta toda nossa região,
responsável pelo abastecimento de todo o Vale
do Paraíba Paulista e Sul
Fluminense. “Nós somos
responsáveis em deixar
um futuro melhor para
nossos filhos e netos e,
só conseguiremos isso
cuidando e protegendo a
mãe natureza”, conclui o
vereador Cal.

O vereador Magrão (PPS)
protocolou na sexta-feira, dia
12, o requerimento nº 178/2016,
solicitando à Secretaria de
Saúde de Pindamonhangaba
que informe, com urgência, o
andamento do processo licitatório para contratação de empresa
visando o conserto do aparelho
de ultrassonografia (ultrassom)
obstétrico do Posto de Saúde.
Segundo informações, o aparelho encontra-se quebrado desde
dezembro de 2015.
Segundo o parlamentar, em
2015 foi protocolado um requerimento pedindo providências.
Na época, a Secretaria de Saúde
explicou ao vereador, através do
ofício nº 1.638/2015, que estaria
realizando o processo licitatório
para consertar o aparelho.
Segundo médicos especia-

listas, os exames realizados durante a gestação são de extrema
importância para acompanhar o
desenvolvimento, diagnosticar
malformações e, ainda, identificar sinais sugestivos de doenças
genéticas, como a síndrome de
Down. A partir desse diagnóstico é possível direcionar mãe
e feto para acompanhamentos
específicos, visando sempre o
bem-estar e a saúde de ambos.
“É um equipamento de
suma importância para as nossas gestantes. Peço urgência à
Secretaria de Saúde do município na contratação da empresa
para consertar este aparelho
primordial para acompanhar
a saúde da mãe e do feto. O
aparelho pode, inclusive, salvar muitas vidas”, enfatizou o
vereador Magrão.

Na sessão ordinária
realizada no dia 12 de
fevereiro, por meio de
requerimentos aprovados em Plenário, o
vereador Professor Eric
(PR) solicitou ao Prefeito que o Departamento
de Obras e Serviços de
Pindamonhangaba adote providências para o
recapeamento asfáltico nas ruas Jacyrema
de Castro Giulianetti
A l m e i d a , R o b e r t o M o rgado Pereira, Ivanir
Aparecida de Lima,
Ariano Rodrigues da
Silva, Laura de Goddoy
Fonseca, Moisés Mourão Neto, José Lino de
M a c e d o , O d i l a Vi e i r a
de Barros, José Benedito dos Santos Filho,
Belmiro Claro Cortez,
Odilon Ferreira, Joaquim da Costa e Baltazar
da Costa “Caboclo” e na
avenida Dois, todas da
Vi l a S ã o P a u l o .
Preocupado com o
conforto e a segurança
d o s m o r a d o r e s d o b a i rro, o vereador Professor
Eric vem batalhando
para trazer cada vez
mais melhorias à região.

“É visível a necessidade de que todas as ruas
sejam recapeadas, pois
devemos levar em conta
q u e o b a i r r o Vi l a S ã o
Paulo já tem mais de 10
anos e desde sua criação
nunca recebeu manutenção em seu asfalto. Com
isso, várias pessoas já se
acidentaram pelo fato de
o asfalto estar irregular,
sem contar os buracos,
pois quando chove, eles
acumulam água, tornando-os um local perfeito
para a proliferação do
mosquito transmissor
da dengue”, afirmou o
v e r e a d o r.
Professor Eric salienta, ainda, que os
moradores sofrem com
a poeira, devido ao
pó de asfalto estar se
desfazendo, e isso está
causando problemas
respiratórios nos moradores. “Enfim, são
vários problemas causados pelas péssimas
condições do asfalto.
Porém, tenho certeza
que num futuro próximo esse problema será
resolvido”, concluiu o
vereador Professor Eric.

outros aniMais peçonhentos

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

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

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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PINDAMONHANGABA
Extrato de Convênio nº 01/2016
Processo administrativo n.º 1640/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / EUTERPE
Objeto: apresentações musicais e formação de músicos
Valor R$ 179.031,84
Data de Assinatura: 27/01/2016
Extrato de Convênio nº 02/2016
Processo administrativo n.º 0772/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Associação Santa Rita de Cássia
Objeto: fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
Valor R$ 63.504,00
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 04/2016
Processo administrativo n.º 1037/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / SOS
Objeto: atendimento de famílias carentes no Distrito de Moreira Cesar
Valor R$ 116.537,40
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 05/2016
Processo administrativo n.º 0928/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Associação Pindamonhangabense de
Amor Exigente - APAMEX
Objeto: atendimento de famílias carentes
Valor R$ 22.327,20
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 06/2016
Processo administrativo n.º 0769/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo
Objeto: atendimento e fortalecimento de famílias carentes
Valor R$ 116.751,60
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 07/2016
Processo administrativo n.º 1145/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Associação para Auxilio da Criança e do
Adolescente
Objeto: projeto Crescer
Valor R$ 31.915,80
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 08/2016
Processo administrativo n.º 0788/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Casa São Francisco de Assis de
Pindamonhangaba
Objeto: atendimento de famílias carentes
Valor R$ 20.512,80
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 09/2016
Processo administrativo n.º 0771/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Instituto das Filhas de Nossa Senhora
das Graças
Objeto: desenvolvimento projeto criança ativa
Valor R$ 45.914,40
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 10/2016
Processo administrativo n.º 0781/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: atendimento a criança e adolescente entre 05 e 14 anos
Valor R$ 76.960,80
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 11/2016
Processo administrativo n.º 0782/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: atendimento a criança e adolescente entre 05 e 14 anos verba estadual
Valor R$ 29.787,62
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 12/2016
Processo administrativo n.º 0787/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Associação Criança Feliz São Gabriel
Objeto: desenvolvimento projeto Família Feliz
Valor R$ 47.023,20
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 13/2016
Processo administrativo n.º 2785/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: atendimento a idosos residentes no lar
Valor R$ 162.227,87
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 14/2016
Processo administrativo n.º 33352/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Lar Da Criança Nova Esperança
Objeto: acolhimento de menores
Valor R$ 201.698,00
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 15/2016
Processo administrativo n.º 0479/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / IA3
Objeto: desenvolvimento projeto Aprendiz na empresa
Valor R$ 42.000,00
Data de Assinatura: 01/02/2016
Extrato de Convênio nº 16/2016
Processo administrativo n.º 0480/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / IA3
Objeto: desenvolvimento projeto Vem Ser
Valor R$ 123.480,00
Data de Assinatura: 01/02/2016
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Inscrições para estágio
do TRE terminam hoje
O TRE - Tribunal
Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo - prorrogou até esta
quarta-feira (17), as inscrições do Processo Seletivo que objetiva o preenchimento de vagas na
Secretaria do Tribunal,
na Capital e nas Zonas

Eleitorais do Estado de
São Paulo. Há uma vaga
para Pindamonhangaba.
A inscrição pode ser feita pelo endereço eletrônico: www.ciee.org.br.
A bolsa-auxílio é de
R$ 750, para jornada de
5 horas diárias, acrescido
de auxílio-transporte no

valor de R$ 7,60, por dia
de atividade efetivamente exercida.
Para participar, o
candidato deve estar
cursando somente entre
o segundo semestre de
Direito ou Administração, em instituição de
ensino superior pública

ou particular.
Todos os inscritos serão avaliados por prova de múltipla escolha,
com previsão para ser
aplicada no dia 28 de fevereiro de 2016. Os locais de realização serão
divulgados na página
online do TRE .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
- PREGÃO Nº. 011/2016 (PMP 3989/2016): referente à “Aquisição de
bancos de concreto com encosto e conjuntos de mesa redonda de concreto
com tabuleiro de dama e 02 bancos curvos, a serem instalados nas praças
e parques do município, conforme solicitação do Departamento de Obras
e Viação”, com encerramento dia 01/03/16 às 08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO Nº. 012/2016 (PMP 3991/2016): referente à “Aquisição de
materiais de pintura para reforma do prédio da incubadora de empresas
de Pindamonhangaba e nova portaria do parque da cidade”, com
encerramento dia 01/03/16 às 14h e abertura às 14h30.
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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº. 292/2015 (PMP 32423/2015)
A Autoridade Superior, com base nas informações da Secretaria de Saúde
e Assistência Social e diligência feita pelo Departamento de Licitações
e Compras, homologou e adjudicou, em 05/02/2016, a licitação supra
que cuida de “contratação de empresa especializada para disponibilizar
proﬁssional especializado em oftalmologia para realização de consultas
período de 12 meses”, em favor da empresa (itens/lotes): ALVIM &
CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP (01), no valor total de R$
403.200,00.

ATO N° 06, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.
Constitui uma Comissão Processante para apurar infrações
político-administrativas cometidas pelo Vereador Professor Eric
de Oliveira.

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão Processante, nos termos dos arts. 17, § 3°, II e 31,
§ 1° da Lei Orgânica Municipal e do art. 114, I do Regimento Interno, para apurar infrações políticoadministrativas cometidas pelo Vereador Professor Eric de Oliveira.
Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1- Carlos Eduardo de Moura – Magrão – PPS (Presidente)
2- Martim Cesar – DEM (Relator)
3- Felipe César – PMDB
Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, nos termos do art. 17,
§ 3°, VII da Lei Orgânica Municipal e do art. 309 do Regimento Interno.

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

PREGÃO Nº. 302/2015 (PMP 32437/2015)
A Autoridade Superior, com face á manifestação retro da Sra. Pregoeira,
considerou a presente licitação deserta, em 12/02/2016, com base nas
Leis federais 8666/93 e 10520/02 e suas alterações.

Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 2016.

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 306/2015 (PMP 32441/2015)
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação de ar condicionado no prédio do Departamento de Recursos
Humanos e Secretaria de Obras.
Contrato 018/2016.
Data de assinatura: 22/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 27.400,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Contratada: Roseli Dantas da Silva Cardoso do Prado - EPP.
Assina pela contratada: Roseli Dantas da Silva Cardoso do Prado.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo.

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

VANESSA ELISABETE DA COSTA CORRETORA DE SEGUROS
S/S LTDA, CNPJ n° 08.853.382/0001-08, estabelecida na Av. Nossa
Senhora Perpétuo do Socorro, 2100 – loja 3 - Bairro do Socorro,
Pindamonhangaba/SP, DECLARA o extravio dos livros diário de n.º
01 (um) de 2007, 02 (dois) de 2008, 03 (três) de 2009, 04 (quatro) de
2010, Vanessa Elisabete da Costa, Gisele Marina Costa Islaim.

PREGÃO Nº. 327/2015 (PMP 34745/2015)
Objeto: aquisição de materiais para o curso de auxiliar de cabeleireiro e
contratação de empresa especializada em prestação de serviços para
realização de curso e treinamento utilizando o convênio com a FUSSESP.
CONTRATO 013/2016.
Data de assinatura: 15/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 5.800,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: INFAP – Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais
para Cidadania.
Assina pela contratada: Mozart Landenthin Junior.
CONTRATO 014/2016.
Data de assinatura: 15/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 6.444,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Unha & Cor Ltda.
Assina pela contratada: Luis Eduardo dos Santos Boquimpani.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba estará no próximo dia
26 de fevereiro às 15:00 horas, na Câmara de
Vereadores, para Audiência Pública referente
à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de
2015. Todos estão convidados.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível,
do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital
de INTIMAÇÃO das executadas Masuye Nakashima Domoto, Celeste Akemi Domoto, Auto Posto
Recreio de Pindamonhangaba e Auto Posto Andorinha de Pindamonhangaba Ltda, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Ação Monitória que lhes move Cosan Combustíveis e
Lubrificantes S/A, julgada Procedente, ora em fase de cumprimento do julgado, constituindo de
pleno direito, nos termos do art. 1102c, o título executivo judicial e, por este ato, fica a coexecutada
Auto Posto Andorinha de Pindamonhangaba Ltda intimada, para, querendo, efetuar o pagamento
de R$ 271.297,55, o qual deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 30 dias, sob pena de multa de 10% do montante da condenação, bem como da
penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade das coexecutadas Masuye Nakashima Domoto,
Celeste Akemi Domoto, objeto da matricula nº 4.089, sendo uma casa de morada sob nº 81 da
1ª Travessa José Augusto Mesquita, Distrito de Moreira César. Encontrando-se a(s) executada(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, para
em 15 (quinze) dias (artigo 475-J, § 1º, do Código Processo Civil) a fluir após os 30 dias supra,
ofereça, caso queira impugnação, sob pena de prosseguimento do processo. O presente edital
que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 20 de janeiro de 2016.

QUARTA-FEIRA
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Esta semana, esta Tribuna
traz a seção saudosista denominada “Crônicas de uma
cidade princesa”. Desta vez
com uma crônica de Antenor Moreira Cesar publicada
na edição de 11 de junho de
1968 deste jornal.
No artigo, escrito em São
Paulo no dia 25 de maio de
1968, conforme é revelado
ao pé do escrito, o autor relembra uma Pindamonhangaba do início do século XX.
Certamente, não há nenhum
leitor ainda encarnado neste
plano que tenha vivido
naquela época, 1912, no entanto, sempre é gratiﬁcante
deixarmo-nos levar – me
reﬁro aos mais sensíveis pela suave letargia da reminiscência que nos remete a
uma gratiﬁcante viagem no
tempo: um passeio observando os costumes e o jeito
de ser da nossa gente naquela Pinda de outros tempos
e espaço. Desfrutemos, na
íntegra, o texto de Antenor
Moreira Cesar (ao leitor
mais curioso informamos
que não localizamos dados
que liguem seu nome ao do
famoso coronel pindamonhangabense, agradecemos

O autor relembra uma
Pindamonhangaba do
início do século XX

informações neste sentido).
“Atualmente a nossa querida Princesa do Norte está
como na época da minha
infância. De vez em quando
vem à nossa mente recordações que ﬁcaram gravadas

em nosso subconsciente e
que em determinadas épocas
recordamos de acordo com
o nosso estado mental e psíquico.
Recordo que foi pelo ano
de 1912, no mês de maio,

Lembranças Literárias:
nevsepic.com.ua

Outono
Se te encontrasse um dia, nesse instante
eu te dissesse o que a nenhuma digo.
Frases comuns de amor: ‘sonhei contigo’,
Ou ‘não posso viver de ti distante...’
Se fosses uma estrela cintilante
por uma noite azul de um luar amigo,
vendo as sombras atrás e a luz adiante,
eu diria? Basta, e nem prossigo!
Pois nos separa o abismo de uma aurora
e um crespúsculo! O amor, no ocaso, é tredo
para a mão que mendiga e o olhar que implora.
Melhor é amar assim, mudo, em segredo.
Para falar... não posso, é tarde agora!
Para esquecer-te? Ainda é muito cedo!...
Benedito Marcondes Cesar, jornal Sete Dias, 27/7/1952
(do livro Poetas de Pindamonhangaba)

quando contava com 10 anos
de idade, das belas manhãs
com neblina, os matos cobertos de orvalho, às vezes
transformando-se em ﬂocos
de neve. Lá pelas 8 horas da
manhã o sol já despontava
com seus raios fulgurantes e
aquecedor, convidando para
abandonarmos a cama, uns
levantando de colchões de
palha de milho, outros ainda
mais singelos levantavam de
camas de esteiras estendidas
no chão que como cobertor
usavam sacos de estopas.
Sonhavam-se com as festas,
brincadeiras com o papagaio, as rodas, comendo os
gostosos pinhões Tudo com
a simplicidade da época. Os
meninos usavam nas ruas,
camisolas e tinham os pés
descalços, e todos brincavam
sem distinguir sexo.
Maio, mês de Maria, de
manhã ouvia-se tocar o sino.
Íamos à igreja matriz acompanhara a ladainha do mês de
maio rezando e cantando a
Ave Maria, todos enfrentando o frio, mas a fé impedia
que faltássemos a esta procissão que nos aproximava
de Deus e da Virgem Maria,
mãe do Mundo. Os mais humildes seguiam a procissão

com os pés descalços. Muitas
meninas calçavam os encantadores chinelinhos trançados, que eram muito usados
naquele tempo, dando realce
e protegendo os pés. Quanto aos agasalhos, os que podiam, protegiam se usando
roupas de ﬂanela com estampado de xadrez, ou com bolinhas, conforme a posse de
cada um.
Depois do mês de Maria,
vinha a festa dos três santos
prediletos: Santo Antonio,
São João e São Pedro. Para
nós crianças, que maravilha o tempo das festas juninas. Nos festejos, não havia
poupanças, que maravilha o
tempo das festas juninas. Nos
festejos, gengibre a valer. E os
doces! Não há igual, doces de
cidra, laranjas azedas, batatas
com coco, feitos em grandes
latas com aboboras e os pés
de moleque, tão gostosos.
Na rua do Tanque, São
Benedito, Tabaú, Sant’Ana e
outros bairros, cada família
tinha sua fama no bem fazer
os festejos de acordo com
a homenagem ao seu santo
predileto. Íamos na Galega
cortar bambus para fazer o
mastro, enfeitados com pencas de laranjas, ﬂor de São

João e a imagem do santo da
predileção. As festas começavam sempre à tardinha.
Meninos e meninas com
pedaços de pau carregavam
o mastro e a bandeira do
santo seguia na frente. Depois de levantado o mastro,
soltavam os foguetes. Nosso
prazer era soltar bombinhas,
os traques e buscapés, perto
das meninas, era só risada e
os gritinhos das meninas assustadas pelas brincadeiras,
mas nunca houve desarmonia, devido à simplicidade
e pureza que existiam. Terminávamos os festejos com
alegria, dançando a inesquecível quadrilha ao som da
sanfona, reco-reco e duas
colheres batendo ao compasso do pandeiro.
E, nestas recordações é
que pensamos nos que já
partiram para o outro lado da
vida, como o nosso estimado
‘Bahia’ e outros que estavam
sempre ﬁrmes e alegres.
Em homenagem a estes
saudosos companheiros, em
recordação ao passado, fazemos uma prece a Deus, para
que tenhamos paz e amor, que
o passado seja uma recordação e um elo transformando
um bem para o presente.”
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