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IGREJA DO
SANTANA
GANHA
IMAGENS
SACRAS
Após serviços de alvenaria, a
igreja do Santana está ganhando imagens sacras em suas paredes da parte interna. As obras
foram encomendadas pelo pároco Antônio Carlos Gonçalves
e são desenvolvidas pelo artista
Pindamonhangabense Luiz Alberto de Oliveira, que já pintou

‘Santana’ e seu esposo ‘São Joaquim’ – os pais da Virgem Maria
e avós do Menino Jesus.
Além das duas pinturas no
altar, Oliveira ainda será responsável por outras quatro obras:
Anunciação, nascimento e apresentação de Jesus, e um último
símbolo a ser deﬁnido.
PÁGINA 3

Unisal destaca meios
para fugir da crise
Após se recuperar de uma fratura, artista fará mais quatro imagens sacras na igreja

A unidade da Unisal de Pindamonhangaba recebe a palestra
gratuita “Carreira e Crise – como
encontrar caminhos e continuar
crescendo neste cenário?”, ministrada pelo Coach Marcos Vono,

neste sábado (12), às 10 horas
O evento é direcionado àqueles que visam crescer na área de
atuação ou buscar novas oportunidades proﬁssionais.
PÁGINA 3

Alunos de Pinda podem participar da Olimpíada de Matemática
Francielly Godoy
QUARTA-FEIRA
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Curso de Teologia
da Funvic ﬁca entre
melhores do país
O curso de teologia da
Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba – ﬁcou entre os
melhores do país, após obter
conceito 4 em uma escala
que vai até 5, na avaliação do
Ministério da Educação. O
coordenador do curso Gabriel
Aquino da Cruz, atribuiu o
resultado ao empenho dos
alunos, professores e direção
da instituição.
PÁGINA 2

Instituto Salesianos
realiza Dia da Pizza
PÁGINA 2
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história
Tribuna do Norte
Dr. Cícero
Prado, o
visionário

Fotos antigas da Cia
Agrícola e Industrial
Cícero Prado, que
assinalou o limiar da
industrialização em
Pindamonhangaba e
proporcionou emprego
e vida melhor para seus
operários

No desenvolvimento da região
do Distrito de Moreira César foi
imprescindível a existência da
Fábrica de Papel de Coruputuba, a
indústria do Dr. Cícero Prado, que
aqui chegou em novembro de 1911,
recém-formado pela Faculdade de
Direito de São Paulo. Nesta página,
uma lembrança ao aniversário
de morte (13 de março de 1968)
ao visionário, que transformou
Coruputuba na maior fábrica de
papel da América Latina.

A

o escolher Pindamonhangaba como sua cidade, Cícero Prado se tornou mais pindamonhangabense que muitos naturais da “Princesa do Norte”. Ele não só assinalou o limiar da
industrialização num município que até fora conhecido
como “Capital Agrícola do Vale”, seu envolvimento com
os problemas e deficiências do município era flagrante, sua ajuda era constante nas mais diferentes áreas.
Proporcionou a construção desde prédio para funcionamento de escola rural até maternidade (a primeira da
Santa Casa local, onde seu nome figura entre os provedores no ano de 1946).

Sua participação no desenvolvimento da região do
distrito vai muito além da instalação da Cia Agrícola e
Industrial Cícero Prado (que foi considerada a maior fábrica de papel da América do Sul) na fazenda Coruputuba. Foi grande colaborador nas administrações municipais ao longo das décadas em que esteve por aqui.
Cícero Prado tinha como princípio fundamental não
cometer nenhuma arbitrariedade contra os trabalhadores, além de contribuir sempre com o município no qual
sua fábrica se encontrava estabelecida.
Era um exemplo de que com trabalho, às vezes com muito trabalho, é possível transformar sonhos em realidade...

Para lembrar alguma coisa sobre a origem da fazenda
e de seu proprietário fomos até a edição de 17/3/1968 da
Tribuna do Norte. Na mencionada edição, um dos bons
redatores que já passaram pelo jornal, também foi diretor da Tribuna, o Dr. Ângelo Paz da Silva (1928/1992),
faz um artigo registrando a morte do Dr. Cícero da Silva
Prado (quadro abaixo).

HISTÓRIA
RELEMBRA DR.
CÍCERO PRADO
“Capitão da Indústria”

Na crônica (não está na íntegra), o dr. Ângelo
destaca da origem da Fábrica de Coruputuba:
“Pindamonhangaba amanheceu o dia 13 de março de 1968 com a triste notícia do falecimento do dr.
Cícero da Silva Prado, paulista digno sob todos os
títulos e pindamonhangabense honorário que a nossa
gente sempre admirou e respeitou pelo seu espírito
empreendedor e pela grandeza de seu coração.
Desaparece, assim, o grande “Capitão da indústria” que sonhou grandes sonhos e que teve a ventura de ver transformada em expressiva realidade a
gigantesca obra econômico-social que é Coruputuba,
obra que para tantos não passava de uma risonha
quimera de um ‘moço sonhador’.
Foi no ano de 1911 que o moço Cícero Prado da Silva, recém-formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco chegou a esta Pindamonhangaba. O
moço rico vinha como comprador de uma fazenda que
pertencera aos herdeiros dos descobridores das minas
de Ouro Preto...
Pagara pelas terras, segundo crônicas populares, o
dobro do real valor. Nesta cidade e mesmo na região
o “negócio” transformou-se em motivo de comentários

os mais díspares. Era um verdadeiro escândalo para
os tradicionais “coronéis” e velhos fazendeiros. Pagar
enorme soma por uma terra horrível era um absurdo.
Era uma loucura de ‘moço rico’.
A ideia do dr. Cícero Prado era desbravar terras,
era levar avante uma empresa agrícola em termos
inteiramente modernos. Iria plantar nas terras do
Coruputuba uma imensa área de mandioca e, depois,
passaria à exploração das extensas várzeas onde
plantaria o arroz. Para aquela aventura o jovem
sonhador trouxe um outro jovem cheio de força de
vontade, o seu amigo Alberto Simi e ambos então
passaram a assistir o desenvolvimento do grande
ideal. Os pastos foram limpos, a cultura de mandioca
caminhava normalmente e o arroz tomava conta das
várzeas.
Com o progresso da cultura de arroz e ante a
grande quantidade de palha originária desse produto,
surgiu a ideia da construção de uma pequena fábrica
de papelão para aproveitamento desse subproduto.
Da fábrica de papelão nasceu, em 1927, a fábrica de
papel que conheceu tanto progresso e que chegou a
ser a maior da América do Sul, em seu gênero.
Foi assim que se formou o Coruputuba, o centro
do trabalho que tanto significado tem na história do
progresso do município. Foi assim que o pequenino
bairro do “Croputuba” se transformou na Coruputuba progressista, núcleo econômico e social dos mais
importantes de Pindamonhangaba. Assim nasceu o
Coruputuba; nasceu de uma aventura de um “moço
rico”, mas de um jovem que, fiel a sua tradição, tinha
espírito pioneiro, possuía inquebrantável ideal.
Como se enganaram os que julgaram ser uma
‘loucura de moço’ aquela compra que o jovem Cícero
Prado fizera em 1911. Que diriam depois aqueles que
criticaram a coragem do moço Cícero Prado.
Foi assim que nasceu e se formou o Coruputuba: de
um ideal, da predisposição ao risco que caracterizam os
grandes lutadores. E foi porque nasceu de um ideal puro
que progrediu, transbordando os limites de uma simples
propriedade de um homem ou de uma família. Cresceu
tanto aquela riqueza, cresceu tanto aquela obra que até
deixou de pertencer exclusivamente ao seu proprietário.
Coruputuba é uma grande família; é uma família

de trabalhadores; é mais um corpo social que uma
simples indústria ou um complexo agrícola. E o
dr. Cícero tinha plena consciência desse sentido da
obra que construíra...
Hoje o homem que tanto sonhava, o coração que
pulsara de tanta emoção com o progresso de seu
ideal, já não mais vive. Diante de seu corpo inerte
se impõe, como medida de justiça, que se reverencie
toda Pindamonhangaba, pois que repousa um homem que foi útil aos seus semelhantes, que realizou
algo em favor de tantos, que deu ensejo para que
tantos trabalhassem e pudessem também progredir
Morreu o dr. Cícero Prado, mas não desapareceu os que sabem fazer de sua existência motivo
de utilidade para os seus semelhantes. Assim, pois,
viverá eternamente o dr. Cícero Prado, viverá na
pujança e no progresso de Coruputuba. Viverá no
trabalho de cada um daqueles que mourejam naquela tenda de trabalho que nasceu de um sonho, do
sonho do moço Cícero Prado.”

SABESP ABRE
QUATRO VAGAS
PARA JOVENS
DA CIDADE

A página de História desta
semana destaca a Cia Agrícola e Industrial Cícero Prado,
que funcionava na Fazenda
de Coruputuba, em Moreira
César. Além de trazer dados e
crônicas, o material relembra
parte da trajetória do dr. Cícero Prado, que criou a maior
fábrica de papel da América
do Sul – como ﬁcou conhecida
em meados da década de 1950.
Uma das preocupações dos admiradores de
Coruputuba é zelar pelo bom funcionamento da
Capela Nossa Senhora Aparecida
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As escolas estaduais de Pindamonhangaba podem inscrever alunos a partir do 6º ano
do Ensino Fundamental até a
3ª série do Ensino Médio para
participar da 12ª Olimpíada de
Matemática. O cadastro deve
ser feito até dia 1º de abril e as
provas da primeira fase serão
no dia 7 de junho.
PÁGINA 3

PÁGINA 2
QUARTA-FEIRA

19º
As Olímpiadas são destinadas a estudantes da rede pública

PANCADAS DE
CHUVA À TARDE

29º
UV 13
FONTE: CPTEC
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Sabesp abre quatro vagas para concurso em Pinda
Divulgação

Nem tanto a comemorar

Lei do Feminicídio completa um
ano e sinaliza fim da impunidade

N

a semana em que se comemoram conquistas e ações voltadas às mulheres,
dados governamentais trazem boas
perspectivas a respeito de condenações pelo assassinato brutal de pessoas do sexo
feminino. Isso começa indicar um possível fim à
impunidade, sobretudo agora – um ano após a
entrada em vigor da Lei do Feminicídio (Lei nº
13.104).
A aplicação da norma se junta à lei Maria da
Penha e às políticas criadas para prevenir e punir atentados, agressões e maus-tratos, em uma
demonstração do empoderamento das mulheres.
Para avançar na punição aos responsáveis e
ampliar a aplicação da nova lei outras medidas
estão em curso.
Numa importante linha de ação, está em definição as diretrizes e os elementos desse tipo de
crime que irão nortear as investigações, os julgamentos e as condenações do feminicídio. A definição desse padrão está sendo feito pelo governo
brasileiro em conjunto com a ONU Mulheres.
“Não basta fazer a lei e soltar para os investigadores. É preciso que os investigadores saibam
quais são os elementos que irão caracterizar o
crime de feminicídio”, explica a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres,
Aparecida Gonçalves
A definição desse padrão de procedimento nas
investigações do assassinato de mulheres está inicialmente sendo feita no Maranhão, Piauí, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e
no Distrito Federal. E pode chegar a São Paulo,
em pouco tempo, segundo dados do Governo.

9 DE MARÇO DE 2016

Jovens de Pindamonhangaba
podem se inscrever no Concurso
Jovem Aprendiz aberto pela Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Para concorrer é necessário estar
matriculado no ensino médio e ter
entre 14 e 22 anos.
O processo de seleção até a contratação passa por quatro etapas:
prova objetiva, comprovação de
pré-requisitos, exame médico pré
-admissional e a admissão.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 880 e benefícios
como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e seguro de
vida.
A prova será composta por disciplinas nas áreas do conhecimento de língua portuguesa, matemática, história e geografia, com 60
questões e duração de até 3h30. As
inscrições podem ser feitas no site
www.concursosfcc.com.br até dia
21 de março.

Projeto 5ª Sessão exibe filmes e promove debates
O projeto 5ª Sessão Cinema e
Discussão vai debater o tema “Sonhos
e Projetos - Autoestima”, na quintafeira (10), a partir das 14 horas, no
Palacete 10 de Julho. O objetivo é
promover uma discussão e reflexão
sobre o assunto, através da exibição
do filme “Preciosa - Uma história
de esperança”. O evento é aberto ao
público.
O drama americano exibe a história de uma adolescente de 16 anos
que sofre uma série de provações durante sua juventude. Violentada pelo
pai e abusada pela mãe, ela cresce

Divulgação

irritada e sem qualquer tipo de amor.
O fato de ser pobre e gorda também
não a ajuda. Além disto, Preciosa tem
um filho apelidado de “Mongo”, por

ser portador de síndrome de Down,
que está sob os cuidados da avó.
Quando engravida pela segunda vez,
Preciosa é suspensa da escola.
Para conduzir uma discussão e
expor os suas ideias sobre o filme, os
responsáveis pelo projeto convidaram a psicóloga Rafaela Marra.
O 5ª Sessão é realizado pelo
Fundo Social de Solidariedade,
por meio do Pinda Consciente, em
parceria com a Diretoria de Ensino, com os Jovens Protagonistas, e
apoio do Departamento de Patrimônio Histórico.

Curso de Teologia da Funvic obtém

Instituto Salesianos
realiza Dia da Pizza nota 4 na avaliação do MEC
A unidade de Pindamonhangaba da Inspetoria Salesianos Nossa
Senhora Auxiliadora promoverá o
Dia da Pizza no sábado (12), das
15 às 20 horas, no refeitório da
instituição na cidade.
A pizza é semipronta e custará
R$ 15, nos sabores: muçarela e
muçarela com presunto, em ‘tamanho família’.
O ‘Salesianos’ fica na rua São
João Bosco, 727, Santana. Informações pelo telefone (12) 36432239.
Divulgação

Independentemente de por onde já está em
vigor, o que a sociedade clama é a proteção e o
amparo às mulheres – normalmente vítimas de
violência sexual, verbal, física, psíquica, doméstica etc, até casos de brutais assassinatos. Basta!
Chega de covardes que se escondem atrás das
barbas, sob o falso sinônimo de ‘homens’.
O que deve existir é uma sociedade de respeito
e segurança, especialmente às mulheres.

O curso de teologia da Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba – conquistou o conceito 4 na avaliação do
Ministério da Educação, considerado
de alta qualidade, já que a nota máxima do MEC é 5.
O órgão do Governo analisou o projeto pedagógico, a didática, estrutura,
documentação e a qualificação do corpo docente. Os avaliadores estiveram
presentes na faculdade nos dias 21 e
24 de fevereiro e se reuniram com os
dirigentes da Funvic, o coordenador
do curso, a secretária geral, visitaram
as instalações e conversaram com professores, estudantes e funcionários.
“Estou muito feliz por ter atingido
uma das maiores notas do MEC. Isso
foi resultado de muita preparação,
tanto por parte dos alunos quanto dos
professores, além de investimento e
aperfeiçoamento”, disse o coordenador do curso Gabriel Aquino da Cruz.
“Os alunos mostraram o que o curso
realmente é, o conhecimento obtido, a
seriedade e alta qualidade de ensino”,
completou.
O curso foi implantado em 2007 e
aprovado três anos depois. “A primeira
turma iniciou em 2013, de lá para cá
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o processo foi longo, duro e de muita
especificidade. Desenvolver o projeto
e chegar até o patamar em que chegamos, atingindo a média 4 na primeira
avaliação do MEC é extraordinário,
pois mostra que o esforço não foi em
vão”, comemora o coordenador.
O curso de teologia se destaca por
oferecer bolsa integral de estudo e
possuir matriz curricular com temas
atuais da área, professores mestres
e doutores e amplo material didático para auxílio na aprendizagem dos
universitários. “Isso estimula para que
sigamos em frente e já começamos a
pensar em pós-graduação, mestrado e
doutorado”, conclui.

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

* José Valdez de Castro Moura

FILOSOFIA ATUAL: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI

D

esde o século VI A.C. a Filosofia passou a circunscrever o
conhecimento da época com
explicações consideradas racionais, visto que, em sendo a mesma
expressão do exercício da razão, esta
indagava a natureza e obtinha as possíveis respostas a denominados problemas teóricos. E, assim permaneceu até
o século XVI e,com o advento da Ciência
Moderna, Filosofia e Ciência formavam
um campo único, racional. No entanto,
já no início da era Moderna (séculos XVI
e XVII) Descartes e Bacon, ambos filósofos, formularam o dito lema da técnica,demonstrado nas palavras de Descartes:
“Pela Ciência e pela Técnica o ser humano irá se converter em senhor e possuidor da natureza”, algo semelhante com o
que Bacon e Foucault, mais recentemente nos dizem: “Saber é Poder”.

Fundação Dr. João Romeiro

Essa visão da Técnica como instrumento ou mesmo um meio de poder, sabemos nós, foi adotada pelos Filósofos
Iluministas do século XVIII que ligaram
tal visão à ideia de progresso, ao papel
libertador do conhecimento, ou seja: libertando o homem do obscurantismo da
ignorância,transformando-o em racional
e livre, fato que ainda conserva a sua razão de ser. Então, esse novo tipo de “homem tecnológico”, de qualquer forma,
fala da Ciência e da Técnica a partir de um
mesmo lugar e ponto de vista: o lugar é o
homem e o ponto de vista é ele também;
o parâmetro é a Ciência e, a Técnica instrumento e meio de poder. Aqui, temos a
oportunidade de apreciar dois fatos interessantes: em primeiro lugar: os critérios
de avaliação dos comportamentos humanos atualizados pela Ciência passaram a
substituir, aos poucos, os critérios funda-

dos na religião e nos sistemas filosóficos;
em segundo lugar, verificamos que, com
a Tecnologia e seus avanços, paradoxalmente, aconteceu o contrário: o homem
se afasta progressivamente da natureza.
Perguntamos: onde fica a Filosofia nessa
tempestade toda, no seu papel importante de articulação cultural com os demais
saberes? Onde fica o seu papel de articulação do indivíduo enquanto personagem social e o seu reconhecimento de
identidade social e a compreensão crítica
da relação homem-mundo?
Cremos que é de capital importância
que se coloque bem claro que a dimensão
filosófica do conhecimento não desapareceu com o desenvolvimento espetacular
da razão científica. Ambas se desenvolveram de maneira espantosa no século
XX. Transformaram a concepção de Ciência!Isto ocorreu graças ao fato de colo-

EXPEDIENTE

carem o instrumento da interpretação ou
significação que os sujeitos atribuem aos
seus atos. O homem é, ao mesmo tempo,
sujeito e objeto do conhecimento! E, no
momento histórico em que vivemos, no
novo milênio, a nosso ver, a solução dos
complexos problemas e desafios que vivemos, não podem ter como expectativa
a solução de tantos problemas tão somente pelo viés da Tecnologia. Há que se
pensar no HOMEM, interpretando o significado das suas ações, colocando-o no
centro (visão ANTROPOCÊNTRICA!!!)
para onde devem convergir os efeitos do
progresso. O século XXI apresenta,portanto, grandes desafios, entre eles, o de
colocar o HOMEM no centro de todas as
ações individuais, governamentais, senão cairemos na barbárie e mostraremos
que a Civilização Ocidental, inexoravelmente chegou ao fim.
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cotidiano
Santana ganha imagens sacras
Francielly Godoy

Imagens de Santana e São Joaquim no altar da igreja
Luiz Alberto de Oliveira tem 50 anos, é inspetor
de ultrassom como profissão e artista por paixão.
Desde os quatro anos de
idade já desenvolvia suas
habilidades.
Enquanto
sua mãe costurava, ele desenhava.

Seu tio deu algumas
dicas para que ele aprimorasse as ilustrações.
“Foi ele quem me ensinou
o quadriculado, inclusive
foi o que eu usei aqui no
templo”, ressalta o artista,
ao se referir as imagens
sacras criadas por ele na

igreja de Santana, a pedido do pároco Antônio Carlos Gonçalves.
A técnica de quadriculado, segundo Oliveira, “trata-se de uma ampliação do
desenho e os pintores fazem isso para não perder a
proporção”, explica.

Sobre as imagens
No fim de 2015, Oliveira pintou, no altar da paróquia, ‘Santana’ e de ‘São
Joaquim’ – os pais da Virgem Maria e avós de Jesus
Cristo.
Segundo ele, o pároco
gostou e pediu para que
faça mais quatro desenhos: a Anunciação, nascimento,
apresentação
e um último, ainda a ser
definido. Oliveira, no entanto, terá que esperar se
recuperar de uma queda,
para realizar os trabalhos
na igreja.
Técnica
Geralmente usa tintas
acrílicas, mas há artistas
que usam a óleo, porém
o gasto é um pouco mais
elevado, de acordo com
ele.
Paixão pela arte sacra
O artista não seguiu
essa paixão como profissão, pois o retorno financeiro é baixo em relação
ao trabalho a ser desenvolvido. “Não é tão bom
quanto eu gostaria para
viver só disso e não há
um reconhecimento”, la-

Shopping homenageia mulheres
Em parceria com a escola de idiomas Yazigi, o
Shopping Pátio Pinda recebe até dia 14 de março
a exposição “Mulheres
Inspiradoras”. A mostra
conta com painéis que
exibem a fotografia e uma

breve história de mulheres que impactaram o
mundo.
São 14 homenageadas,
entre elas Joana D’arc
(guerreira francesa, popularizada ao participar
da Guerra dos 100 Anos)

e Maria da Penha (que foi
vítima de violência doméstica e se tornou exemplo
na luta contra a agressão
à mulher). O objetivo da
exposição é que as pessoas
reflitam e aprendam com
essas personalidades que

lutaram por seus ideais.
O espaço conta com
um painel interativo para
todos participarem. Nele
cada visitante pode colocar uma foto de alguma
mulher importante em
sua vida.

Abertas inscrições para
Olimpíada de Matemática das
Escolas Públicas
Elza Fiúza/ Agência Brasília

Provas da primeira fase serão realizadas no dia 7 de junho

AIANDRA ALVES MARIANO
***
Os gestores das escolas
estaduais de Pindamonhangaba
interessados
em inscrever alunos para
a 12ª Olimpíada de Matemática, devem fazer o
cadastro pelo site OBMEP
até o dia 1º de abril. As
inscrições são válidas para
alunos a partir do 6º ano
do Ensino Fundamental

até a 3ª série do Ensino
Médio.
A olimpíada tem o
objetivo de estimular o
estudo de matemática,
além também de todas as
edições revelar grandes
talentos. As provas desta
primeira fase serão no dia
7 de junho.
Para o especialista da
equipe curricular de matemática da Secretaria

da Educação, João dos
Santos Vitalino, o torneio
aumenta a motivação do
aluno a aprender cada vez
mais. “A Olimpíada de
Matemática estimula uma
aprendizagem da disciplina de forma mais significativa e contextualizada,
com uma linguagem mais
próxima dos significados.
Mais do que uma aplicação de fórmula, é a com-

preensão do conteúdo da
matemática”, destaca.
Os alunos premiados
são contemplados com
um curso de iniciação
científica pelo Impa – Instituto de Matemática Pura
e Aplicada. “O estudante
que tiver interesse de ingressar numa universidade terá aprovação direta
para o mestrado. Receber
um prêmio desse deixa a
família e os alunos extremamente
gratificados”,
ressalta João Vitalino.
Na hora da competição, os estudantes são divididos em três níveis, o
primeiro para alunos de
6º e 7º anos do Ensino
Fundamental, o segundo para jovens de 8º e 9º
anos da mesma etapa e o
terceiro para quem estiver
cursando qualquer série
do Ensino Médio.
A competição entre
os estudantes é realizada
pelos ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia e realizada pelo
Instituto de Matemática
Pura e Aplicada e pela Sociedade Brasileira de Matemática.

Francielly Godoy

Artista Luiz Alberto de Oliveira tem 50 anos
menta. Mesmo assim faz
esculturas, arte sacra, caricaturas, e já trabalhou
em teatro e fez um curtametragem “Dom Pedro
em Pinda” (2007).
Por viajar a trabalho,
Luiz Alberto de Oliveira
conta que quando foi à
Ouro Preto-MG viu esculturas de Aleijadinho e
achou belíssimas. “Coloquei as mãos em uma escultura e pedi a Deus que
permitisse mostrar minha
obra, foi quando conheci
o ‘padre Gonçalves’, que

confiou no meu trabalho
e, agora, consegui mostrar
aí (na igreja), minha arte”.
Vida religiosa
O pintor sacro estudava para ser padre, cursou
seminário por dois anos
em Guaratinguetá, depois
foi para Anápolis, onde ficou por dois anos e voltou
para Pindamonhangaba.
Não seguiu a carreira, pois
percebeu que não tinha
vocação. Hoje tem dois filhos, é casado há 25 anos,
e sua família é sua principal fã.

Unisal realiza palestra
sobre como administrar
carreira na crise

Divulgação

Coach Marcos Vono ministrará a palestra
A unidade de Pindamonhangaba da Unisal
– Centro Universitário Salesiano de São Paulo - promove uma palestra com o
tema “Carreira e Crise –
como encontrar caminhos
e continuar crescendo
neste cenário?”, ministrada pelo Coach Marcos
Vono, neste sábado (12),
às 10 horas.
O evento é gratuito e
direcionado àqueles que
visam crescer na área de
atuação ou buscar novas
oportunidades profissionais. É necessário fazer

a inscrição, pois as vagas são limitas. Após a
palestra será servido um
café.
É preciso levar um
quilo de alimento não
perecível no dia da palestra, para ser doado à
instituições assistenciais
da região.
Aos interessados, a
inscrição pode ser feita
pelo site: www.unisal.br.
A unidade do município
está localizada na avenida São João Bosco, 873,
Santana (ao lado do Corpo de Bombeiros).

Rapaz é preso por
roubo em Pinda
Um jovem de 17 anos
foi apreendido com uma
arma na noite de sexta-feira (4), na avenida
Professor Manoel César
Ribeiro. Após receber
informações de roubo de
celular na região do Santa Cecília, a Polícia Militar avistou cinco rapazes
caminhando pela avenida, que quando percebe-

ram a presença dos agentes, fugiram.
Durante a fuga, os
jovens entraram no matagal e um deles, de 17
anos, jogou uma arma,
calibre 22, no mato.
De acordo com a PM,
o rapaz foi reconhecido
por um roubo de celular
e encaminhado para o 1º
Distrito Policial.
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Bancos terão prazo de 60
Ricardo Piorino
dias para readequação no solicita providências
atendimento, segundo Projeto no Alto do Tabaú
“c omunidadE pEdE conclusão
de Lei do Professor Osvaldo

Roderley Miotto tem
pedido atendido: construção
da UBS do bairro Vila Rica
deve começar em breve

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
teve o Projeto de Lei nº 147/2015, de sua autoria, que altera
a Lei nº 4.560, de 09 de março de 2007, que dispõe sobre o
tempo de atendimento ao consumidor, nos caixas das agências
bancárias no município de Pindamonhangaba, aprovado por
unanimidade no final do ano passado
O Projeto foi promulgado pelo Prefeito no dia 04 de dezembro de 2015, tornando-se a Lei nº 5.854. Foi incluido o
parágrafo único ao artigo 1º, solicitando que, nos locais de
atendimento dos caixas, nas agências bancárias, deverão ser
afixadas placas, visíveis ao público, com a seguintes informações, no padrão compatível ao apresentado no anexo da Lei:

parlamEntar é autor dos rEquErimEntos
305/2013, 1.370/2013 E 1.103/2014

LEI MUNICIPAL Nº 4.560,
DE 09 DE MARÇO DE 2007
CONsIDERA-sE
CAIxAs:

tEMPO RAzOávEL DE AtENDIMENtO NO sEtOR DOs

I – Até 15 (qUINzE) MINUtOs EM DIAs NORMAIs;
II – Até 30 (tRINtA) MINUtOs:
A) EM vésPERAs OU DIA IMEDIAtAMENtE sEgUINtEs A fERIADOs;
b) EM DAtA DE vENCIMENtOs DE tRIbUtOs;
C) EM DAtA DE PAgAMENtOs DE vENCIMENtOs A sERvIDOREs
PúbLICOs.

EM

dE obra paralisada ”

Atendendo pedido formulado pela comunidade
do Alto do Tabaú, o vereador Ricardo Piorino
(PDT), durante a última
Sessão Plenária, reiterou
junto à Secretaria de Obras
e Serviços a conclusão de
uma obra no cruzamento
da avenida General Júlio
Salgado com a rua Eurípedes Braga.
Segundo o vereador,
esta obra tem a finalidade
de melhorar o escoamento das águas pluviais,
todavia, a demora na sua
conclusão (a obra está
paralisada) tem causado
transtornos no trânsito do
bairro.
Outro pedido formulado pelo vereador em
benefício do bairro, que

CAsO DE DEsCUMPRIMENtO LIgAR PARA O

reflete inclusive na melhoria do trânsito da cidade,
foi a revisão nas mãos de
direção das ruas e avenidas
do bairro.
“Estamos, na verdade,
reiterando os pedidos, pois
a comunidade encontra-se
impaciente com os casos
apontados”, esclareceu
Piorino.
APAE
Juntamente com os demais vereadores da Casa
Legislativa, Ricardo Piorino solicitou celeridade
na solução dos repasses de
verba para a entidade, pois
a situação prejudicou o
andamento dos trabalhos,
com a paralisação de uma
série de benefícios que
são prestados em prol dos
alunos.
Divisão

De

C o m u n i C a ç ã o /CvP

PROCON (12) 3641-1116
O Projeto de Lei aprovado foi publicado no jornal Tribuna
do Norte, no dia 07 de janeiro de 2016 e, de acordo com o artigo 2º, a adequação aos termos desta Lei deve estar concluída
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
publicação, ou seja, todos os bancos do município tem o prazo
até próximo o dia 07 de março para a instalação das placas.
“Sabemos que já existe esta Lei em nosso Município, para
que sejam punidas essas agências bancárias em relação ao tempo de espera, porém nem sempre ela é respeitada. Lembrando
que, essas instituições são as que mais tem lucros em nosso
país e, em algumas delas, o atendimento não é feito dentro do
estipulado. Esse tempo precisa e deve ser respeitado e todos os
usuários precisam reclamar aos órgãos competentes, para que
não sejam mais prejudicados em seus atendimentos”, conclui
vereador Professor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

quE solicitou a construção dE uma

vila rica. convênio
do município com o sus/sp prEvê
r$ 500 mil para sua construção

unidadE dE saúdE no

O vereador Roderley
Miotto (PSDB), destacou
na 6ª Sessão Ordinária,
no último dia 29 de fevereiro, o Projeto de Lei
nº 12/2016, de autoria do
Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional suplementar, no
valor de R$ 500 mil, que,
através de convênio entre
a Secretaria de Saúde e
Assistência Social e o
SUS/SP, prevê este aporte
para a construção de uma
Unidade Básica de Saúde,
no bairro Vila Rica.
Em sua fala, o edil
enfatiza que desde que
assumiu seu mandato em
2013, vem trabalhando
por recursos para que esta
unidade de saúde fosse
implantada no bairro,
desafogando assim, o
Posto de Saúde central,
concentrando e melho rando o atendimento no
bairro.

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Vereador ricardo Piorino

Dr. Marcos Aurélio reitera Vereador Martim
pedido de contratação de
Cesar pede melhorias
mais médicos para UBS do para a bica da Galega
bairro dos Oliveiras
Edil quEr cobErtura da bica
Em

da saúdE dos pindamonhangabEnsEs ,

unidadEs sErão bEnEficiadas E atEndimEnto
médico podErá sEr agilizado com maior

Jardim mariana E Embaixo
v i a d u to s a g r a d o s c o r a ç õ E s

rua no

para dar maior tranquilidadE aos

do

moradorEs da comunidadE

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou
solicitação ao Executivo
pedindo estudos visando
m el h o ri as p ara o s u s u ári o s d a b i ca d a Gal eg a,
n o C am p o B el o .
De aco rd o co m o v er e a d o r, o s u s u á r i o s a o
p eg arem ág u a n a b i ca,
fi cam s o b a i n t em p éri e,
s o b o s o l e a ch u v a. O
parlamentar sugere a
instalação de uma cobertura para proteção da
b i ca e q u e a p o p u l ação
p o s s a u t i l i zar es t e es p aço co m m ai s co n fo rt o e
s eg u ran ça.
J a rd i m
Ma ri a n a
Ou t ro p ed i d o d o v ereador Martim Cesar
ao p refei t o é p ara q u e
a S ecret ari a d e Ob ras e
S erv i ço s Urb an o s real i ze u m a v i s t o ri a n a ru a
Severino da Silva Lopes,
n o b ai rro d o J ard i m M ari an a. S eg u n d o o ed i l ,
a ru a ap res en t a m u i t as

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

o n d u l açõ es , o q u e t o r n a
o t rân s i t o ru i m , p o d e n do causar acidentes e
avarias nos veículos.
“P ed i m o s q u e s e j a r e a lizado um recapeamento
d es t a ru a, p ara m e l h o r
atender a população e
os moradores da região”,
d es t aca o v ereado r.
Mel h o ri a s n a
S a g ra d o s Co r a ç õ e s
Martim Cesar também
s u g ere à Ad m i n i s t r a ç ã o
M u n i ci p al m el h o r i a s n a
rua dos Sagrados Corações, nos baixos do
Viaduto do mesmo nome.
Os m o rad o res d a r e g i ã o
p ed em a co n s t ru ç ã o d e
uma galeria para o escoamento das águas pluviais
e a pavimentação do
t rech o d a ru a qu e n ã o
possui esta melhoria. “É
u m p eq u en o t re c h o n o
sentido centro bairro,
n o s b ai x o s d o v i a d u t o ,
q u e n ão t em es t a s b e n feitorias”, conclui o
v eread o r M art i m C e s a r.

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

Divisão

da

assistente

conforto para a comunidadE;

psf do maricá

também ganhou nova dEnominação

E a rEalização dE mElhorias Em

vErEador quEr mais profissionais

grande importância
para ampliar o atendimento naquela região e isso facilitará muito o trabalho
junto aos moradores, pois com essa
ação deverá ocorrer
uma descentralização do Posto de
S a ú d e . “ Te r u m l o cal de atendimento
médico nas proximidades de nossas
casas é fundamental para a tranquilidade de nossos
familiares. Assim,
a contratação desses profissionais
deve ser prioridade
para a atual Administração. Por
isso, continuamos
nossa missão de
priorizar a saúde
da população”, enfatizou o vereador
D r. M a r c o s A u r é l i o
Vi l l a r d i .

Crédito autorizado
pela Câmara permitirá
aquisição de novos
equipamentos para UBS’s

pa r a m a i s c o m o d i d a d E a o s u s u á r i o s ;

sua constantE luta pEla mElhoria

Continuando sua
luta pela melhoria
da saúde da população de Pindamonhangaba, o veread o r D r. M a r c o s A u r é l i o Vi l l a r d i ( P V )
reiterou durante a
última sessão ordinária de Câmara de
Pindamonhangaba o
pedido para que a
atual Administração e seus órgãos
competentes façam
urgentes estudos e
adotem as providências necessárias
visando a contratação de maior número de médicos para
as diversas especialidades.
De acordo com o
v e r e a d o r D r. M a rcos Aurélio, a contratação e inclusão
de mais médicos
na UBS do bairro
das Oliveiras é de

Na época, o vereador
Roderley Miotto esteve
em reunião com o Presidente da Associação de
Amigos do Bairro Vila
Rica, onde recebeu um
abaixo-assinado com
mais de duas mil assinaturas dos moradores que
solicitavam esta construção destinada à saúde.
“Vale ressaltar que o
Vila Rica é um bairro
bastante populoso e esta
obra ainda vai beneficiar os bairros: Jardim
Resende, Residencial
Lessa, Mombaça, Quadra
Coberta e adjacências,
desafogando o posto
central, melhorando o
atendimento de toda a
população. Agradeço a
todos que empenharam
para que esta verba fosse
enviada e que vai beneficiar nossa cidade”, conclui o vereador Roderley
Miotto.

A 7ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizada nesta segunda-feira, dia 07 de março, no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin” definiu a aprovação
dos dois Projetos de Lei que estavam relacionados na Ordem do Dia.
O Projeto de Lei n° 13/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional suplementar” no valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais) recebeu a totalidade dos votos
dos vereadores em plenário. A aprovação permitirá ao município o uso
deste crédito adicional – incluído na Secretaria de Saúde e Assistência
Social, no Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica
(PAB) - para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para Unidades de Saúde Vila São Benedito e Goiabal.
UBS do Maricá
O outro Projeto de Lei é o n° 07/2016, do vereador Roderley
Miotto, que “Denomina de RAMIREZ CLAUDINO DOS SANTOS a
Unidade Básica de Saúde do bairro Maricá”.A Unidade – que também
abriga o PSF (Programa Saúde da Família) – está localizada na rua
Moyses Teixeira Coelho.
Ramirez Claudino dos Santos nasceu em Pindamonhangaba no dia
15 de abril de 1988. Filho de Valdemir Claudino da Silva e Rosana da
Silva Claudino dos Santos, Ramirez era morador do bairro Maricá.
Pessoa batalhadora, filho dedicado e respeitador, trabalhador honesto e
amigo de todos, Ramirez possuía um coração grande e estava sempre
disposto a ajudar as pessoas. Faleceu aos 23 anos, em 29 de agosto
de 2011, vítima de um crime que chocou a cidade.
Tribuna Livre
Na sessão ordinária desta segunda-feira, a 1ª secretária do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba, senhora Josi
Natália Marcondes Pereira, usou o espaço da “Tribuna Livre” para
abordar o tema “Dia Internacional da Mulher”.
Em seu pronunciamento, Josi explicou que “essa data comemorativa já é conhecida por muitos e é momento de lembrar e homenagear
as mulheres que se dispuseram a fazer a diferença, avançaram e, por
consequência, conquistaram a liberdade de exercer suas crenças, a
inserção no mercado de trabalho, o direito ao voto e a participação
político-partidária”.
Na reflexão que fez aos vereadores e ao público, a secretária do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também cobrou uma
maior participação das mulheres nos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.
Por fim, Josi enalteceu as mulheres que fizeram diferença na
sociedade. “Mulheres que fazem a história do mundo e da nossa
vida como Maria (mãe de Jesus), Princesa Isabel, Zilda Arns, Madre
Tereza de Calcutá, Maria da Penha, entre outras, merecem o nosso
eterno reconhecimento”.
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
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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. 026/2016 (PMP 6018/2016): referente à “Contratação de empresa especializada
em confecções de impressos para atender o programa e-sus.”, com encerramento dia 23/03/16 às
08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO Nº. 027/2016 (PMP 6019/2016): referente à “Aquisições de ferragens a serem utilizados
pelo Departamento de Obras e Viação, Departamento de Agricultura e Departamento de Patrimônio
Histórico.”, com encerramento dia 23/03/16 às 14h e abertura às 14h30.
- PREGÃO Nº. 028/2016 (PMP 6022/2016): referente à “Aquisição de materiais elétricos a fim de
atender o Departamento de Assistência Social e setores e Departamento de Obras e Viação.”, com
encerramento dia 24/03/16 às 08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO Nº. 029/2016 (PMP 6024/2016): referente à “Aquisição de materiais de pintura para
serem utilizados pelo Departamento de Obras e Viação e Secretaria de Saúde e Assistência
Social.”, com encerramento dia 24/03/16 às 14h e abertura às 14h30.
- PREGÃO Nº. 030/2016 (PMP 6026/2016): referente à “Aquisição de peças para a contínua
prestação de serviço de manutenção das áreas rurais para atendimento dos produtores rurais
de nosso município e peças de reposição e acessórios para roçadeiras laterais pertencentes à
Secretaria de Obras e Serviços, desta municipalidade por um período de 12 (doze) meses.”, com
encerramento dia 29/03/16 às 08h e abertura às 08h30.
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.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº. 287/2013 (PMP 31662/2013)
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência à saúde
multiprofissional continuada na modalidade Home Care, conforme termo de referência, pelo período
de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, para atender a paciente, conforme termo de
ajustamento de conduta nº 14.0378.00002057/2013-2.
Aditamento 01/2016 ao contrato 014/2014.
Data de assinatura: 25/01/2016.
Vigência: prorrogada até 27/01/2017.
Valor: acréscimo de R$ 1.618,74.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Silva & Silva Assistência à Saúde Ltda. ME
Assina pela contratada: Luiz Carlos Santos Silva.
*** CONTRATO ***
TOMADA DE PREÇOS Nº. 13/2015 (PMP 32630/2015)
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, mão de obra, para
execução de fechamento de divisa em blocos de concreto e gradil eletrofundido na Creche do
Liberdade e ampliação do muro da Remefi Liberdade.
Contrato 26/2016.
Data de assinatura: 03/02/2016.
Vigência: 02 meses.
Valor: R$ 146.453,10.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Obras e Serviços/Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves/Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Contratada: Vieira Lima Engenharia Ltda. EPP
Assina pela contratada: Norberto Luiz Vieira Lima.

EDITAL DE CHAMAMENTO - BOLSA DE ESTUDO
“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsa de estudo para o
Ensino Superior”
O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde Assistência Social e
Departamento de Assistência Social, no uso dessas atribuições, e de acordo com a Lei Municipal
nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO A
RETIFICAÇÃO do artigo 9º do edital de chamamento de bolsa de estudo, de 19 de janeiro de
2016, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
referido edital:
[...]
Artigo 9 - O resultado do presente edital será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br no dia 31/03/2016.
[...]
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretaria de Saúde e Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

9 DE MARÇO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 16/03/2016 às 8:00 horas:
265º VIVIAN VARGAS DAVID RIBEIRO
RUA DR. ELOY CHAVES, 136 – ALTO TABAÚ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-080
266º VIVIAN FIGUEIREDO ZACCARO PERRONI LUZ
AVENIDA TEODORO QUARTIM BARBOSA, 800 – VILA PAULO ROMEU
CRUZEIRO – SP
CEP 12710-080
267º LAURA CAROLINE LUCCHIARI
RUA GINO BIONDI, 633 – COND. PRIMAVERA – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-220
268º LUIZ GONÇALVES DE ALMEIDA
RUA POMPÉIA, 174 – BOSQUE DOS EUCALIPTOS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12233-440
269º FABIANA DA SILVA ALVES
AV. CÔN. JOÃO MARIA RAIMUNDO DA SILVA, 271 – APTO. 51 – VILA COSTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-187
270º GISELE CRISTIANE DOS SANTOS
RUA DAS MARGARIDAS, 36 – VILA ROSA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12524-430
271º EDI CELI DE PAULO LEITE GALCEZ
RUA PROFESSOR MIGUEL MELLO DE CARVALHO, 153 – PARQUE SABARÁ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-370
Dia 16/03/2016 às 14:00 horas:
272º SANDRA REGINA DE SOUZA
RUA DR. PEDRO COSTA, 575 – APTO 44 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-160
273º REGIANE MARA BITTENCOURT
RUA VINTE E UM, 21 – JARDIM ESPERANÇA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12500-000

CONTROLE 095 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOSE PEREIRA DE
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE PRATES DA FONSECA,,Bairro
CIDADE JARDIM , inscrito no município sob a sigla SO22.15.010.53.000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de
29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento da Administração

274º CLAUDIA FIDÊNCIO
RUA ANTONIO ALVES FERREIRA, 95 – JD. MARLENE MIRANDA
TAUBATÉ – SP
CEP 12095-220
275º DENISE APARECIDA VIDAL MIRANDA
AVENIDA DOS DIAMANTES, 875 – ELDORADO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
276º GILCILENE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA
RUA DEOLINDO SANTOS OLIVEIRA, 265 – PARQUE AEROPORTO
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-790
277º PATRÍCIA CORDEIRO DE OLIVEIRA
RUA MAJOR ZANANI, 100 – CENTRO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

Pindamonhangaba, 08 de março de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle SEOB-003/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª João Antonio da Costa, para
que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 005/2016 e o AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 501/2016, lavrados em função de obra sendo executada sem
projeto aprovado junto a Prefeitura em terreno situado á Rua José Francisco da Cruz, nº
52 e nº 54, cadastrado sob a sigla SE.14.14.06.011.000, infringindo assim o artigo 209 do
Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO)
dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o
disposto em Lei.
ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 18/03/2016 às 14:00 horas:
295º VALÉRIA ANTUNES DE MATOS
RUA JOSÉ BENEDITO DE ALVARENGA FILHO, 26 – BAIRRO DOS GUEDES
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

278º JANAINA DO SOCORRO VIEIRA ARAÚJO
RUA BENIGNO RIBEIRO, 100 – CASA 2 – RECANTO FELIZ
CAMPOS DO JORDÃO – SP
CEP 12460-000
279º ELEN BEATRIS CANDIDO ANTUNES DE SOUZA
AVENIDA BRASIL, 1920 – ENGENHEIRO NEIVA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12521-000
Dia 17/03/2016 às 8:00 horas:
280º SHEILA FÁTIMA DOS SANTOS RIBEIRO
RUA FERNANDES VIEIRA, 12 – NOVA GUARÁ
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-520
281º SÉRGIO AUGUSTO CAMARGO SIQUEIRA
RUA MÁXIMO DE PAULA SANTOS NETTO, 20 – JARDIM DO VALE I
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12518-540
282º PATRÍCIA MARRIAN ANDRADE FRAZATTO
RUA MIGUEL FELIX CARNEIRO, 51 – VILA NOGUEIRA
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-770
283º LAIS SANTANA DOS SANTOS
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 77 – VILA PANTALEÃO
CAÇAPAVA – SP
CEP 12280-040
284º EMILIA MARTINS FAVERI
RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO, 307 – CENTRO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
285º JESSICA SEVERINO DE ABREU
RUA MANOEL INÁCIO MARCONDES ROMEIRO, 998 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
286º EMÍLIA FÁTIMA DA MATTA
RUA ADAUTO CAMARGO NEVES, 343 – MORRO DAS ANDORINHAS
CAMPOS DO JORDÃO – SP
CEP 12460-000
Dia 17/03/2016 às 14:00 horas:
287º ELISA DE MELO BELISQUI
RUA DOS AMARILIS, 131 – FLOR DO VALE
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
288º GEDEA LINO DOS SANTOS DEOLINDO
AVENIDA TREMEMBÉ, 721 – PQ. NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
289º VALÉRIA APARECIDA BELIZÁRIO PALMA
RUA THEREZINHA MELLO CESAR, 561 – CIDADE JARDIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-810
290º ADRIANA DOURADO DE MORAES
RUA PROF. DEMETRIO IVAHY BADARÓ, 188 – RES. SÍTIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-130

Pindamonhangaba, 08 de março de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-003/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª João Antonio da Costa, para
que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 005/2016 e o AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 501/2016, lavrados em função de obra sendo executada sem
projeto aprovado junto a Prefeitura em terreno situado á Rua José Francisco da Cruz, nº
52 e nº 54, cadastrado sob a sigla SE.14.14.06.011.000, infringindo assim o artigo 209 do
Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO)
dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto
em Lei.
ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS
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291º KATIA APARECIDA MONTEIRO
AVENIDA TOMÉ PORTES DEL REY, 580 – CASA 4 – VILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-610
292º ROBERTA CASAGRANDE PAULA
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 316 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-300
293º ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA
AV. ALFERES ADRIANO GOMES VIEIRA DE ALMEIDA, 285 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-140
294º VANESSA ORTIZ LOBÃO
RUA MONSENHOR AMADOR BUENO DE BARROS, 319 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-450
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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história
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

Fotos: arquivo TN

Fotos antigas da Cia
Agrícola e Industrial
Cícero Prado, que
assinalou o limiar da
industrialização em
Pindamonhangaba e
proporcionou emprego
e vida melhor para
seus operários

Dr. Cícero
Prado, o
visionário
No desenvolvimento da região
do Distrito de Moreira César foi
imprescindível a existência da
Fábrica de Papel de Coruputuba, a
indústria do Dr. Cícero Prado, que
aqui chegou em novembro de 1911,
recém-formado pela Faculdade de
Direito de São Paulo. Nesta página,
uma lembrança ao aniversário
de morte (13 de março de 1968)
ao visionário, que transformou
Coruputuba na maior indústria de
papel da América do Sul.

A

o escolher Pindamonhangaba como sua cidade, Cícero Prado se tornou mais pindamonhangabense que muitos naturais da “Princesa do Norte”. Ele não só assinalou o limiar da
industrialização num município que até fora conhecido
como “Capital Agrícola do Vale”, seu envolvimento com
os problemas e deficiências do município era flagrante, sua ajuda era constante nas mais diferentes áreas.
Proporcionou a construção desde prédio para funcionamento de escola rural até maternidade (a primeira da
Santa Casa local, onde seu nome figura entre os provedores no ano de 1946).

Na crônica (não está na íntegra), o dr. Ângelo
destaca da origem da Fábrica de Coruputuba:
“Pindamonhangaba amanheceu o dia 13 de março de 1968 com a triste notícia do falecimento do dr.
Cícero da Silva Prado, paulista digno sob todos os
títulos e pindamonhangabense honorário que a nossa
gente sempre admirou e respeitou pelo seu espírito
empreendedor e pela grandeza de seu coração.
Desaparece, assim, o grande “Capitão da indústria” que sonhou grandes sonhos e que teve a ventura de ver transformada em expressiva realidade a
gigantesca obra econômico-social que é Coruputuba,
obra que para tantos não passava de uma risonha
quimera de um ‘moço sonhador’.
Foi no ano de 1911 que o moço Cícero Prado da Silva, recém-formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco chegou a esta Pindamonhangaba. O
moço rico vinha como comprador de uma fazenda que
pertencera aos herdeiros dos descobridores das minas
de Ouro Preto...
Pagara pelas terras, segundo crônicas populares, o
dobro do real valor. Nesta cidade e mesmo na região
o “negócio” transformou-se em motivo de comentários

Sua participação no desenvolvimento da região do
distrito vai muito além da instalação da Cia Agrícola e
Industrial Cícero Prado (que foi considerada a maior fábrica de papel da América do Sul) na fazenda Coruputuba. Foi grande colaborador nas administrações municipais ao longo das décadas em que esteve por aqui.
Cícero Prado tinha como princípio fundamental não
cometer nenhuma arbitrariedade contra os trabalhadores, além de contribuir sempre com o município no qual
sua fábrica se encontrava estabelecida.
Era um exemplo de que com trabalho, às vezes com muito trabalho, é possível transformar sonhos em realidade...

Para lembrar alguma coisa sobre a origem da fazenda
e de seu proprietário fomos até a edição de 17/3/1968 da
Tribuna do Norte. Na mencionada edição, um dos bons
redatores que já passaram pelo jornal, também foi diretor da Tribuna, o Dr. Ângelo Paz da Silva (1928/1992),
faz um artigo registrando a morte do Dr. Cícero da Silva
Prado (quadro abaixo).

“Capitão da Indústria”
os mais díspares. Era um verdadeiro escândalo para
os tradicionais “coronéis” e velhos fazendeiros. Pagar
enorme soma por uma terra horrível era um absurdo.
Era uma loucura de ‘moço rico’.
A ideia do dr. Cícero Prado era desbravar terras,
era levar avante uma empresa agrícola em termos
inteiramente modernos. Iria plantar nas terras do
Coruputuba uma imensa área de mandioca e, depois,
passaria à exploração das extensas várzeas onde
plantaria o arroz. Para aquela aventura o jovem
sonhador trouxe um outro jovem cheio de força de
vontade, o seu amigo Alberto Simi e ambos então
passaram a assistir o desenvolvimento do grande
ideal. Os pastos foram limpos, a cultura de mandioca
caminhava normalmente e o arroz tomava conta das
várzeas.
Com o progresso da cultura de arroz e ante a
grande quantidade de palha originária desse produto,
surgiu a ideia da construção de uma pequena fábrica
de papelão para aproveitamento desse subproduto.
Da fábrica de papelão nasceu, em 1927, a fábrica de
papel que conheceu tanto progresso e que chegou a
ser a maior da América do Sul, em seu gênero.
Foi assim que se formou o Coruputuba, o centro
do trabalho que tanto significado tem na história do
progresso do município. Foi assim que o pequenino
bairro do “Croputuba” se transformou na Coruputuba progressista, núcleo econômico e social dos mais
importantes de Pindamonhangaba. Assim nasceu o
Coruputuba; nasceu de uma aventura de um “moço
rico”, mas de um jovem que, fiel a sua tradição, tinha
espírito pioneiro, possuía inquebrantável ideal.
Como se enganaram os que julgaram ser uma
‘loucura de moço’ aquela compra que o jovem Cícero
Prado fizera em 1911. Que diriam depois aqueles que
criticaram a coragem do moço Cícero Prado.
Foi assim que nasceu e se formou o Coruputuba: de
um ideal, da predisposição ao risco que caracterizam os
grandes lutadores. E foi porque nasceu de um ideal puro
que progrediu, transbordando os limites de uma simples
propriedade de um homem ou de uma família. Cresceu
tanto aquela riqueza, cresceu tanto aquela obra que até
deixou de pertencer exclusivamente ao seu proprietário.
Coruputuba é uma grande família; é uma família

de trabalhadores; é mais um corpo social que uma
simples indústria ou um complexo agrícola. E o
dr. Cícero tinha plena consciência desse sentido da
obra que construíra...
Hoje o homem que tanto sonhava, o coração que
pulsara de tanta emoção com o progresso de seu
ideal, já não mais vive. Diante de seu corpo inerte
se impõe, como medida de justiça, que se reverencie
toda Pindamonhangaba, pois que repousa um homem que foi útil aos seus semelhantes, que realizou
algo em favor de tantos, que deu ensejo para que
tantos trabalhassem e pudessem também progredir.
Morreu o dr. Cícero Prado, mas não desapareceu os que sabem fazer de sua existência motivo
de utilidade para os seus semelhantes. Assim, pois,
viverá eternamente o dr. Cícero Prado, viverá na
pujança e no progresso de Coruputuba. Viverá no
trabalho de cada um daqueles que mourejam naquela tenda de trabalho que nasceu de um sonho, do
sonho do moço Cícero Prado.”

Uma das preocupações dos admiradores de
Coruputuba é zelar pelo bom funcionamento da
Capela Nossa Senhora Aparecida

