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Encenações da Paixão de Cristo
devem reunir 7 mil pessoas
Divulgação

A

s encenações da Paixão de Cristo acontecem na Sexta-Feira
Santa (25) em diversos pontos
da cidade. Duas das mais tradicionais,
a que ocorre na Ferroviária, promovida pelo grupo religioso Comunidade
Aliança Jesus Agora, e a do Instituto Salesianos estão marcadas para as
18h30 e devem reunir juntas mais de
7 mil pessoas.
Na Ferroviária, entre atores e equipe, a peça que relembra a trajetória
do ﬁlho de Deus, do nascimento, pas-

sando pelo calvário, cruciﬁcação até a
ressureição, terá 100 pessoas envolvidas. “Estamos animados e este ano
daremos uma alterada no cenário. Vai
ser emocionante e vai tocar o coração
do público”, ressalta o coordenador da
encenação, Luiz de Oliveira Neves.
Para a coordenadora da peça dos
Salesianos, Monalisa Moreira, não será
um espetáculo e sim um momento de
oração. “Esperamos que as pessoas que
vão assistir sintam o amor de Cristo”,
frisa.

Evento tem entrada gratuita. Organizadores pedem ao público que leve 1kg de alimento não perecível
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Moradores do Cidade Jardim fazem aulas funcionais
O centro comunitário ‘Julio Nunes da Motta’, do Cidade
Jardim, está recebendo aulas de
zumba e de ginástica para adultos, além de balé para as crianças.
Os serviços acontecem desde o
início do ano e também são realizados para moradores do Jardim
Princesa e do Lago Azul.
PÁGINA 2
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ALUNOS DA ‘PROFESSOR JOAQUIM
PEREIRA’ VISITAM TRIBUNA
Os estudantes da 4ª série do
Ensino Fundamental da Escola
Municipal Professor Joaquim
Pereira da Silva, do Mantiqueira, ﬁzeram uma visita à sede
do jornal Tribuna do Norte, na

terça-feira (22), para conhecer os trabalhos da redação e
aprender sobre jornalismo.
A visita foi acompanhada
pela gestora da unidade e pela
professora da turma.
Divulgação

Jovem é baleado
no centro da cidade
Polícia Civil investiga
corpo encontrado
no rio Paraíba do Sul
PÁGINA 2

Segunda Divisão
começa no
Domingo de Páscoa
O campeonato da Segunda Divisão do futebol
de Pindamonhangaba começa no Domingo de Páscoa (27), com 11 partidas.
Este ano, a competição
contará com 22 equipes,
divididas em dois grupos,
nos quais as quatro primeiras de cada chave se
classiﬁcam para as quartas
de ﬁnal.
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

A Semana Santa na Pinda de antigamente
Há 131 anos, Antonio Vieira de Oliveira Neves, o barão
de Taubaté, era encarregado
de promover a solenidade da
Semana Santa na paróquia de
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Para a realização dos festejos,
em nota publicada na Tribuna
do Norte (edição de 6/4/1885),
ele solicitava a cada membro da
congregação dos ﬁéis devotos
a quantia de 100$000 de contribuição. Pedia também que
as pessoas que costumavam se
vestir de anjos se apresentassem
em maior número possível para
as procissões do Enterro e Ressurreição; convocava os irmãos
do Santíssimo Sacramento para
comparecer aos atos religiosos,
em especial às procissões, convidando também as irmandades do Rosário e São Benedito.
A programação para comemorar aa Semana Santa havia sido
elaborada pelo barão e o vigário
da Paróquia de Nossa Senhora
do Bom Sucesso, cônego Tobias
da Costa Rezende, e constava
dos seguintes eventos religiosos:
Sábado de Ramos. Naquele
sábado, 5 de abril , às 19 horas
os sinos da matriz dobrariam
anunciando a reunião do clero,
irmandades e ﬁéis, que deveriam acompanhar a Sagrada
Imagem do Senhor dos Passos,
a qual, pelas 20 horas, sairia
em direção à igreja do Rosário
(templo que existia na praça
Dr. Francisco Romeiro, popular Largo do Cruzeiro), ali permanecendo até o dia seguinte,
quando sairia em procissão.
Domingo de Ramos. Pela
manhã, às 9 horas, os sinos da
matriz começariam a ser tocados (sinal de costume) para que,
uma hora depois, tivesse início a
Benção das Palmas, a procissão
e a missa do dia. Às 16 horas,
novo sinal de sinos para que o
clero, irmandades e ﬁéis ali se
reunissem e em seguida se dirigissem até a igreja do Rosário
onde seriam dados os três primeiros passos, sendo o primeiro
no altar mor e os dois seguintes
nos laterais. Após este ato, sairia a Procissão dos Passos (aqui
é oportuno ressaltar a curiosidade referente ao itinerário da
procissão, às ruas tinham outras
denominações) . O cortejo faria
o seguinte percurso: rua dos
Três Andradas (a atual rua dos
Andradas) em direção ao Largo
da Imperatriz (Largo São José),
onde em frente à igreja São José
se daria o encontro de Jesus
Cristo com sua Mãe Maria Santíssima que, previamente, sairia
da igreja matriz acompanhada
por um sacerdote e percorreria
as ruas 7 de Setembro (Deputado Claro Cesar), Riachuelo (Dr.
Monteiro César) chegando ao
referido logradouro. Na chegada da procissão, Sermão do
Encontro pelo padre João Batista de Oliveira Salgado e, em
seguida, seria dado o 4º passo,
este, no altar mor da igreja São
José. Dali, sairiam as sagradas
imagens pela rua Andrade Neves (Dino Bueno) até a rua Conde D’Eu (Prudente de Morais)
seguindo até a matriz, onde se
daria o 5º e o 6º passos nos dois
altares laterais vizinhos do coro,
e o 7º e último passo no altar
mor, junto ao Calvário, ocorrendo então o sermão que seria pregado pelo padre Claro Monteiro.
Quarta-feira de Trevas. Às 16
horas, os sinos da matriz começariam a anunciar que às 17 horas teria início os Ofícios de Tre-
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vas. Quinta-feira Santa. Às
10 horas, sinos convidando para
a missa das 11, quando haveria
comunhão geral e procissão no
interior da igreja matriz, ﬁcando o Santíssimo Sacramento no
Santo Sepulcro, guardado pelos
respectivos irmãos até o ﬁnal da
missa do dia seguinte, conforme
nominata aﬁxada na porta da
sacristia. Às 16 horas, correria a
matraca anunciando as cerimônias do mandato (lava-pés) que
teriam início às 17 horas, ocasião em que pregaria o vigário
Miguel Marcondes do Amaral.
Terminadas essas cerimônias,
após um intervalo de meia hora,
seguiriam-se os Ofícios de Trevas. Sexta-feira Santa. Às 8
horas, matraca anunciando a
Missa dos Presentiﬁcados, que

começaria às 9 horas, seguindo
a Paixão e depois sermão com o
padre Claro Monteiro; às 16 horas, matraca anunciando o Ofício de Trevas marcado para às
17 horas e, após esta solenidade, saída da Procissão de Enterro, que percorreria as seguintes
vias e praças públicas: rua da
Independência (Bicudo Leme),
Largo da Princesa Imperial
(praça Padre João de Faria Fialho, Largo do Quartel), rua dos
Três Andradas (dos Andradas)
, Largo da Imperatriz (praça
Barão do Rio Branco - Largo São José) , Andrade Neves
(Dino Bueno), Carlos Gomes
(Marechal Deodoro), travessa
Duque de Caxias (Visconde de
Pindamonhangaba) e rua Independência (Bicudo Leme) em
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direção à matriz, onde haveria
sermão com o vigário Miguel
Marcondes do Amaral, seguindo-se da adoração das sagradas
imagens do Senhor Morto e sua
Mãe Santíssima.
Sábado Santo. Às 9
horas, matraca anunciando
as cerimônias do Fogo Novo,
preconização, Benção da Pia
e missa do dia. Domingo da
Ressurreição. Às 14 horas, repicar festivo dos sinos anunciando a procissão do Santíssimo
Sacramento, marcada para às 15
horas e que sairia da igreja Matriz percorrendo: rua da Independência (atual Bicudo Leme),
Largo do Rosário (atual Largo
do Cruzeiro), rua dos Três Andradas (rua dos Andradas) até o
cruzamento com a rua Sete de

HISTÓRIA
embranças

ANÚNCIO DO PASSADO
Publicava-se no jornal Folha do Norte
(extinto) em 1920

Crédito www.paroquiadevialonga.com
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História relembra
Semana Santa no ﬁm
do século XIX PÁGINA 6
RESSURREIÇÃO

Egito... ao povo de Deus, escravizado
sob o vil chicote do faraó maldito,
o feliz sonho de liberdade era delito
ao triste hebreu, no deserto acorrentado.
Mas, o fado olha o filho desgraçado,
e o grande pesar, na areia do Egito...
Aos níveos pés de Moisés, o Santo Mito,
em júbilos, por Deus é transformado.

Fugiu do cativeiro... caminhar pra luz,
este sublime dogma... meu jovem cristão,
muito, muito mais tarde, também seguiu Jesus...
Ter sempre a Páscoa, em seu doce coração,
é trilhar com fé, o belo sonho que conduz
o pecador tristonho à ressurreição!!!

Ernesto Tavares de Souza,
Tribuna do Norte, 27 de março de 2002
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Setembro (Deputado Claro César), onde ocorreria o encontro
da Virgem Santíssima com seu
amado Filho Sacramento; em
seguida, continuidade da procissão pela rua dos Três Andradas até a Senador Feijó (Fernando Prestes), travessa Barão do
Amazonas (rua que ligava a Prudente de Moraes à Marechal Deodoro, local onde foi construída
a praça Campos Maia e o prédio
do Fórum), rua Carlos Gomes
(marechal Deodoro), chegando
à matriz pela Deputado Claro
Cesar. Na matriz, atual Santuário Mariano Nossa Senhora do
Bom Sucesso, missa solene com
o Senhor Exposto, pregação do
Evangelho pelo reverendo João
Batista de Oliveira Salgado. Após
a missa, acompanhada de um
sacerdote, sua irmandade e ﬁéis,
a imagem de Nossa Senhora do
Rosário sairia em direção ao seu
templo, onde também seria celebrada uma missa.
Nota. Antonio Vieira de
Oliveira, o Barão de Taubaté,
era taubateano casado com a
pindamonhangabense Francisca
Leopoldina de Oliveira Marcondes, ﬁlha do monsenhor Inácio
Marcondes de Oliveira Cabral, o
Monsenhor Marcondes. Residia
em Pindamonhangaba, no célebre
sobrado (esquina da ‘Deputado
Claro Cesar’ com rua dos Andradas) que pertencera aos irmãos
Marcondes, onde pernoitou Pedro
I antes da viagem que resultou na
proclamação da Independência.

PANCADAS DE CHUVA À TARDE PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ
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DIToRIal Cidade Jardim tem aulas
Intolerância

Para o bem de todos,
deve haver mais respeito
e prudência

Acreditar em algo e defender seus ideais é um
direito de cada pessoa. Com isso, todos podem
emitir opiniões, debater ideologias e criticar situações adversas. Porém, sempre deve haver o respeito.
Nos últimos anos, mais recentemente nas últimas semanas, o Brasil virou um ‘boom’ de sentimentalismo exacerbado: de um lado os opositores
ao Governo Federal e aos seus líderes; de outro,
seus defensores.
Julgar quem está certo ou errado nisso tudo não
é tarefa fácil. Aliás, julgar não cabe à sociedade e
sim à Justiça. Ao povo, são válidas sim as manifestações pró ou contra a situação atual do Brasil,
contudo, obviamente, as amostras de descontentamento ou de aceitação a tudo que acontece devem
ser feitas de modo organizado e pacífico e, sempre,
respeitando as opiniões divergentes.
Em qualquer lado que cremos ou possamos
acreditar, somos todos brasileiros acima de tudo.
Reflexão, prudência e, até, cautela são adjetivos
que podem ser bem usados neste período em que
o Brasil vive um perigoso momento de crise civil,
além da econômica e da política já instauradas faz
um bom tempo.
Portando, quer ir para ruas para protestar ou
defender? Vá! Mas vá de forma ponderada. Aliás,
cabe ressaltar que as manifestações que ocorreram
em Pindamonhangaba, até o momento, foram todas tranquilas. Não houve relatos de tumultos entre os dois lados que possuem pensamentos e anseios contrários. E tem que continuar assim.
Intolerância é uma palavra, um sentimento que
não pode existir. Pouco mais de quatro meses após
os atentados de Paris, agora quem se vê vítima de
ações de grupo terrorista é a Bélgica.
Justo a Bélgica – uma das Nações mais abertas
à livre manifestação partidária, ideológica e religiosa em todo o mundo.
Inclusive, sua capital, Bruxelas, sedia diversas
organizações mundiais de defesa dos direitos sociais, democráticos, além de ser a sede da União
Europeia. Talvez por essa última razão ou pelo
país ser o que mais permite a entrada de pessoas
provenientes de regiões com conflitos religiosos do
mundo, o tornaram alvo de atentados covardes no
metrô e no aeroporto na manhã de terça-feira (22).
O que esperar desse momento de intensa calamidade diplomática e fanatismo às alturas em
todo o planeta? Paciência, união e esperança.
Não está em nossas mãos decidir o futuro do
mundo ou de quem deve morrer ou viver. O que
aconteceu em Paris, em Bruxelas, Londres, Madrid, ou lá atrás em Nova Iorque ou Washington
(2001), ou mais ainda nos locais esquecidos, Congo, Nigéria, Kosovo, Jerusalém, Cisjordânia etc,
são reflexos de um mundo extremista, onde se prega a violência e o ódio e não o diálogo e o amor.
Não queremos brutalidade em nenhum local,
seja ela gerada por subversões de extremistas religiosos, grupos separatistas, ufanismo patriótico,
ou defesa ou crítica a um governo.
Pedimos paz, seja com protestos em Brasília,
em Copacabana, na ‘Paulista’, ou na ‘Monsenhor
Marcondes’.
E que fique claro que este paralelo ao que infelizmente ocorreu na Europa – com os atentados – ao
que acontece às vezes no Brasil – com agressões e
conflitos entre manifestantes – é apenas uma maneira de exemplificar o que sucede quando a razão
é deixada de lado, e se vive o radicalismo. Não, não
haverá terror, ou bombas no Brasil, mas brigas e
ofensas também poderiam ser evitadas.

Fundação Dr. João Romeiro

funcionais para moradores
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Desde o início do ano, todas às
terças e sextas-feiras, o centro comunitário oferece aulas de zumba e
ginástica para os adultos, e balé para
as crianças nos bairros Cidade Jardim, Jardim Princesa e Lagoa Azul.
As atividades de zumba são das 6
às 7 horas e custam R$ 20 mensais.
As de ginástica, das 7 às 8 horas, a R$
10 mensais. Já no balé para crianças,
com turmas das 9 às 12 e das 14 às 16
horas, o valor é de R$ 35 todo mês.
As inscrições acontecem no
centro comunitário ‘Julio Nunes
da Motta’, localizado na rua Wilson Pires Cesar.

Polícia investiga corpo
encontrado no rio Paraíba
A Polícia Civil de
Pindamonhangaba averigua um corpo encontrado na margem esquerda do rio Paraíba,
altura do número 800
da Estrada do Maçaim.
Um pescador teria localizado o corpo do
homem, já em estado
de decomposição, e informou aos agentes na
sexta-feira (18).
De acordo com a polícia, não há sinais de
violência e aguardam
os laudos necroscópicos, para identificar a
causa da morte. A polícia fará a verificação
das impressões digitais.
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O corpo encontrado trajava blusa de lã com
estampa no tamanho “P” em vermelho e branco, calça jeans, meia verde, tênis marca Adidas nº 38/40 e pulseiras de pano.
Os agentes pedem para quem tiver alguma
informação sobre a vítima entrar em contato
com o SIG – Setor de Investigação Geral da
Polícia Civil.

o
A ç ã Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
L o C3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)

Jovem é baleado
na ‘maJor José dos
santos moreira’

Um rapaz de 22 anos foi
baleado na região central da
cidade, na noite de segundafeira (22). A vítima foi socorrida e se mantém estável.
De acordo com a Polícia
Militar, a tentativa de homicídio ocorreu na rua Major
José dos Santos Moreira, por
volta das 20 horas. O jovem
estaria caminhando pela via
quando uma pessoa passou
em uma bicicleta e atirou
contra ele, atingindo seu pulso e abdômen.
O rapaz foi atendido no local e encaminhado ao Pronto-Socorro. A PM informou
que a vítima tinha passagem
por tráfico de drogas. Até o
momento ninguém foi preso.

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)

Educação, os gregos e a sociedade
Kant (filósofo alemão do século
passado, autor de “Crítica da Razão
Pura” e “Crítica do Juízo”) afirmou
que “A Educação é o processo pelo
qual o homem chega a ser homem
e nela está o grande segredo da natureza humana. Encanta imaginar
que a natureza humana se desenvolverá cada vez melhor por meio
da educação e que isso pode se dar
numa forma adequada para a humanidade. Este fato nos leva a descobrir a perspectiva de uma espécie humana mais feliz no futuro”.
Aqui, surge a grande indagação:
será que a educação sempre foi
pensada dessa maneira desde os
seus primórdios?
Platão, filósofo grego que viveu
no século IV antes de Cristo, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, cuja filosofia tem como método a
dialética, e por coroamento a teoria
das idéias, considerava a Educação
como o desenvolvimento das capacidades, tendo em vista o lugar exclusivo que o indivíduo irá ocupar na
sociedade. No livro II de “A República” ele reafirma: ”O homem se associa por ter necessidade social originada da impotência de bastar-se a
si mesmo e a necessidade de muitas

coisas”. Essa associação é o que denominamos hoje de Estado. Em Platão, o termo Estado equivale ao que
nós podemos chamar de sociedade.
Se o Estado coincide com a sociedade, essa Educação para o Estado é para a sociedade, daí a sua
clara conceituação social, mas possívelmente construída em termos
teóricos para uma sociedade ideal.
Entretanto, nesta, Platão separa as
classes e posteriormente imagina
uma educação ideal dos indivíduos
de acordo com o fim a alcançar ou
o lugar que irão ocupar numa determinada classe. Se o grande filósofo grego exalta a educação para o
desenvolvimento das capacidades
individuais, no que concerne à finalidade, ele é excludente, porque
resvala na antidemocrática divisão
das classes.
Aristóteles pensava de maneira
semelhante a questão da educação.
É preciso que percebamos um fato
de extrema importância: toda educação grega tem um certo sentido
particular, pois não entende nem
concebe o desenvolvimento do homem a não ser dentro e para a comunidade. E, é por esta razão que
a concepção helênica ainda é fonte
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de verdades, uma vez que se apoia
nos valores do homem, em dois pilares ideológicos fundamentais: os
de natureza humana e comunitários. O filósofo Jaeger diz com muito acerto: “A essência da educação
consiste na moldagem dos indivíduos de acordo com a forma da comunidade. Os gregos chegaram a uma
fundamentação do problema da
educação mais firme e mais profunda do que a de qualquer outro povo
da terra”. Portanto, é importante
que entendamos que os princípios
educacionais nos surgem como um
fenômeno que considera o homem
unicamente dentro da moldura
concreta e histórica da sociedade
em que se encontra inserido. Coloca frente a frente dois sujeitos, com
alto significado: o homem e a sociedade. E, quando se pensa nessa
díade: HOMEM - SOCIEDADE, é
preciso que se coloque que a Educação é Direito do Cidadão, Dever
do Estado e sobretudo aspiração da
comunidade para o seu aperfeiçoamento moral, cultural e humanístico, sem esquecer que a tecnologia
é ferramenta essencial para o progresso a serviço desse ser criado à
imagem e semelhança de Deus.
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Grupo Caja faz encenação da
Paixão de Cristo na Ferroviária
O grupo religioso da
igreja católica Caja – Comunidade Aliança Jesus
Agora – realizará neste
ano a décima apresentação da Paixão de Cristo. A
encenação acontecerá na
Sexta-feira Santa (25), às
18h30, no ginásio esportivo da Ferroviária.
Cerca de 100 pessoas entre atores e contra
-regras farão parte do
elenco, que desde janeiro ensaia. “Estamos animados. Têm aqueles que
estão participando pela
primeira vez, os veteranos e estão todos empolgados. Este ano daremos
uma alterada no cenário
e tudo será emocionante
para o público”, ressalta
o coordenador da encenação, Luiz de Oliveira
Neves.
Assim como em todos
os anos, a apresentação
receberá
modificações,
e de acordo com o coordenador isso acontecerá
para inovar. “Além disso,
para aqueles que sempre
vão assistir não vejam
algo repetitivo, mesmo a

história sendo a mesma”,
acrescenta.
Cerca de 5 mil pessoas
são esperadas para prestigiar. Só no ginásio, o teatro é realizado há 25 anos
e feito pelo grupo Caja há
10 anos. Neste dia não haverá missa no clube.
O palco será decorado com instrumentos que
marcaram a história da
Igreja Católica, sendo a
crucificação,
conhecida
como Paixão de Cristo, um
dos episódios mais simbólico da Páscoa, além da
passagem pela Santa Ceia,
julgamento de Pilatos, caminho do calvário, morte e
o principal, a ressurreição.
O grupo Caja é um movimento religioso da Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso, Igreja Matriz. Ao longo do ano são
realizados retiros, encontros e ações na cidade.
A entrada é franca. Os
organizadores pedem a
contribuição, que não é
obrigatória, de 1kg de alimento não perecível (arroz, feijão, macarrão ou
óleo).
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Tradicional apresentação deve reunir cerca de 5 mil pessoas no ginásio da Ferroviária

Salesianos também relembram
últimos passos de Jesus na Terra
Como acontece tradicionalmente em todos os
anos, o Instituto Salesianos de Pindamonhangaba
realizará na Sexta-feira
Santa (25), às 18h30, na
quadra coberta da igreja, a exibição dos últimos
momentos da crucificação
e os primeiros após a ressurreição.
Para a coordenadora
da peça, Monalisa Moreira, não será um espetáculo e sim um momento de
oração. “Esperamos que
as pessoas que vão assistir
sintam o amor de Cristo”,
frisa.
Há cinco anos Monalisa está à frente da iniciativa, que neste ano
conta com aproximadamente 40 atores. Os ensaios começaram após o

Divulgação

Encenação na quadra dos Salesianos deve reunir cerca de 2 mil pessoas
carnaval e foram realizados aos sábados e aos
domingos.
A entrada é franca.

Mais informações pelos
telefones (12) 3643-2239
e (12) 3645-1110. O Instituto Salesianos está lo-

calizado na avenide São
João Bosco, Santana (ao
lado do Corpo de Bombeiros).

Segunda
divisão terá
pontapé inicial
no domingo
A Copa Regional
mal acabou e já tem
mais futebol por aí. No
domingo (27) começam
os jogos da 2ª Divisão
do Amador 2016.
O campeonato contará com a participação de 22 clubes, divididos em dois grupos.
Na fase classificatória
os times enfrentarão
apenas adversários da
outra chave. Ao fim
das rodadas os quatro

melhores classificados
de cada grupo avançam
para as quartas de final.
As fases de mata-mata
serão disputadas em
dois jogos e a grande
final será em partida
única.
Os jogos serão realizados todos os domingos das 10 às 15 horas.
A tabela da primeira
rodada será divulgada
na próxima edição deste jornal.

Estudantes da ‘Professor Joaquim’ visitam Tribuna
Alunos da 4ª série do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Professor Joaquim
Pereira da Silva, do residencial Mantiqueira, visitaram,
na manhã de terça-feira (22),
a Fundação Dr. João Romeiro,
mantenedora do jornal Tribuna do Norte, onde tiveram
contato com o dia a dia de
uma redação e noções de jornalismo.
De acordo com a gestora da
escola, os estudantes acompa-

nham as notícias diariamente.
“Eles não podem ouvir falar
em situações jornalísticas, que
sempre ficam em evidência, que
já debatem e emitem opiniões,
mostrando que são antenados
ao que acontece”, destaca.
Participaram 20 estudantes,
acompanhados da gestora e da
professora da unidade. Durante a visita, fizeram perguntas
sobre o funcionamento de um
jornal impresso, conversaram
com jornalistas, ouviram suas

dicas e folhearam impressos
antigos do Arquivo TN.
A professora destacou a importância desse conhecimento
para as crianças, visto que a
escola estuda um projeto de
um jornal elaborado e desenvolvido pelos estudantes.
No mesmo dia, o grupo ainda foi ao Museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, onde visitaram a
sala dedicada ao jornal Tribuna do Norte.

Divulgação

Alunos conheceram processos jornalísticos de uma redação

4

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

23 dE março dE 2016

eDItAl – Contribuição Sindical 2016
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Pindamonhangaba
e região. CNPJ 04.842.370/0001-27, CÓDIGO SINDICAL 556.139.97278-9, com
sede à Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP.– EDITAL –
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2016 – Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas
enquadradas no 10º Grupo Profissional, representado pelas categorias de Trabalhadores
nas Industrias Químicas para fins Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de Preparação
de Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas,
de Velas, da Fabricação do Álcool, de Explosivos, de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de
Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de
Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias Primas Para Inseticidas
e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas e Material de
Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes Usados
ou Contaminados) – Art. 570, parágrafo único da CLT, a que se refere a art. 577 da CLT,
sediadas nos municípios Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira, Arapei e Potim, que no
mês de março de 2016, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de
trabalho, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa
Econômica Federal, casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste Sindicato com
vencimento da contribuição Sindical para o Setor Químico e Farmacêutico (grupo 10), em
14 de abril de 2016, conforme cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Após esta data,
o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subseqüente, além
de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600
da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a
cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Para os mensalistas o
desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e horistas na base
de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o desconto
se fará de dias de trabalho. O Sindicato ou Caixa Econômica Federal (site www.caixa.
gov.br) fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitadas no
endereço da entidade acima mencionado, via e-mail: stiquimicospinda@uol.com.br ou pelo
telefone: (12) 3648-5767, no horário comercial, caso não as recebam até o dia 31/03/2016.
Pindamonhangaba, 23 de Março de 2016 – A) Sebastião de Melo Neto – Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEINTER 1 – Dr. Waldy Simonetti – São Jose dos Campos
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLICIA DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA

EDITAL nº 001/DDM/2016
A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia
de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso
e gozo de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER AO PÚBLICO EM GERAL QUE,
usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 07 de junho de 2016. as 10:00 hs., nesta
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E
PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois,
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 21 de março
de 2016. Eu, Lourdes dos Santos Gama, Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia

eDItAl Nº. 009/2016-SeA — reCADAStrAMeNtO - AMbUlANteS
Edson Macedo de Gouvêa, Secretário de Administração, no uso das atribuições legais, objetivando
a implementação de medidas de aperfeiçoamento do controle e da fiscalização das atividades de
ambulantes no Município, em absoluta consonância com as normas reguladoras do ordenamento
urbano, em especial o consoante à Lei n.o 1.411, de 10 de outubro de 1974, que institui o Código
de Posturas Municipal, e tendo em vista a necessidade de se atualizar a base de dados, visando
atender aos princípios da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público,
impessoalidade e isonomia, vem pelo presente Edital CONVOCAR todos os COMERCIANTES
AMBULANTES que possuam autorização em vigor e que pretendam continuar exercendo suas
atividades, a realizarem o RECADASTRAMENTO, observados os seguintes procedimentos:
1 - Os Comerciantes Ambulantes ficam convocados para realizarem o recadastramento, no período
de 22 de março a 25 de abril de 2016.
2 - O recadastramento é obrigatório para todos os Comerciantes Ambulantes cadastrados e
portadores das respectivas licenças expedidas pelo Setor de Posturas da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba que pretendam continuar exercendo suas atividades no Município.
3 – O recadastramento será realizado mediante o preenchimento e envio de formulário eletrônico
disponibilizado na página oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba na internet (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br).
4 - Os ambulantes que não realizarem o recadastramento terão suas licenças suspensas,
provisoriamente.
5 - Transcorrido o prazo para o recadastramento, a Secretaria Municipal de Administração/
Departamento de Administração/Setor de Posturas-SEPO, após proceder à análise dos
requerimentos, conjuntamente com a base de dados disponível no atual cadastro de ambulantes
licenciados, fará a publicação no jornal Tribuna do Norte e na página oficial da Prefeitura na internet,
da relação dos ambulantes que realizaram o recadastramento, bem como daqueles que tiveram a
licença suspensa, provisoriamente, por falta de recadastramento.
6 - Fica constituída a Comissão de Recadastramento de Comércio Ambulante, composta dos
seguintes servidores:
1- rosana da Silva Monteiro - Diretora de Administração
2- gastão José Schmidt - gerente do Setor de Posturas
3- André Marcos Pereira - fiscal de Posturas
4- Mário Augusto de Paula ferreira - fiscal de Posturas
7 – A participação no recadastramento importa na concordância dos termos e condições deste
Edital.
8 – Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão decididos pela Comissão de
Recadastramento de Comércio Ambulante.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2016.

COMUNICADO
AGRIPINO CARDOSO – CTPS N.º 54397 Série n.º 271
Rua Minelvina Ribeiro da Rocha, S/N – Estrada Canegai – Bairro Bom Sucesso – Pindamonhangaba – SP.
Solicitamos o comparecimento de V. Sª. ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 48 horas,
no intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde o dia 23/12/2015 até 21/03/2016, sob
pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de
trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT.
PEDREIRA ANHANGUERA DO VALE LTDA.

eDSON MACeDO De gOUVÊA
Secretário de Administração

fUNDO De PreVIDÊNCIA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
eDItAl De NOtIfICAçãO
CONtrOle 113-16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MANOEL DE SOUZA, responsável
pelo imóvel situado a RUA MANOEL JACINTO PEREIRA, 40, Bairro BOSQUE. inscrito no
município sob a sigla NE11.09.10.014.000, 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

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do respectivo Conselho de
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av.
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas
do dia 30 de março do ano de 2016.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2016.
Sidervan luiz Alves - Superintendente do fPMP

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

*** DESPACHO ***
PREGÃO Nº. 183/2014 (PMP 17823/2014)
A Prefeitura comunica que no PP nº. 183/2014, que cuida da “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de treinamento de oficinas culturais artesanais e oficinas culturais de
lazer, para atender dois projetos, sendo: PROJETO NOSSO BAIRRO e OFICINAS DE BAIRROS,
dentro do município de Pindamonhangaba; a contratada deverá contar com instrutores suficientes
para aplicação de 35 (trinta e cinco) oficinas nos dois projetos simultaneamente, conforme relação
quantitativa estimada de oficinas, sendo que na proposta deverá estar incluso os recursos
necessários para aplicação das mesmas.”, a Autoridade Superior, considerando os pareceres da
Secretaria de Governo e Integração e Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao pedido
interposto pela empresa Simbiose Aventura e Turismo Ltda. ME (proc. ext. 35.347 de 07/12/15).
Pindamonhangaba, 22 de março de 2016.
*** HOMOLOGAÇÃO ***

Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 313/2015 de “aquisição de toners pelo período de 12
meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas
em 08/03/2016:
ATA nº 044/2016

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

07

UN

ATA nº 045/2016

PREGÃO Nº. 07/2016 (PMP 2228/2016)
A Prefeitura comunica que no PP nº. 07/2016, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na confecção e instalação de cortinas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino”, a
Autoridade Superior, considerando a análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura e parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Celso
Bertoluci Botucatu ME (proc. ext. 5.050 de 17/02/2016) e HOMOLOGA e adjudica o procedimento
licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): CITAL COMERCIAL LTDA. ME (01).
Pindamonhangaba, 22 de março de 2016.
*** EXTRATO DE CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 329/2015 (PMP 34932/2015)
Objeto: Aquisição de insumos para coleta de exames aplicação laboratório municipal de
Pindamonhangaba.
Contrato 038/2016
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 492.712,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Greiner Bio One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Assina pela contratada: Mauricio Martins Cañas.
PREGÃO Nº. 02/2016 (PMP 2223/2016)
Objeto: Aquisição de cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação,
para ser utilizado em diversas obras no Município de Pindamonhangaba e pela usina de asfalto e
artefatos de concreto.
Contrato 049/2016
Data de assinatura: 10/03/2016.
Vigência: 03 meses.
Valor: R$ 111.700,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Contratada: Mig Comércio de Materiais para Construção Ltda. EPP.
Assina pela contratada: José Borges Pereira.
PREGÃO Nº. 06/2016 (PMP 2227/2016)
Objeto: Aquisição de móveis hospitalares (cadeira para hemodiálise e coleta de sangue) para
auxílio a população endêmica.
Contrato 037/2016
Data de assinatura: 26/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 24.504,90
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Maristela Luzia
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza.
PREGÃO Nº. 08/2016 (PMP 2230/2016)
Objeto: Aquisição de liquidificador industrial em inox para as unidades de saúde do Município.
Contrato 036/2016
Data de assinatura: 26/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 8.990,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Fábio G. da Silva Comercial EPP
Assina pela contratada: Fabio Gazarra da Silva

PREGÃO Nº. 03/2016 (PMP 2224/2016)
Objeto: Aquisição de medicamentos controlados para atender pacientes de ação judicial e pacientes
assistidos pelo CAPS.
Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda.
AF: 0279/2016 – Data: 26/02/2016 – Valor: R$ 68.107,20
Contratada: D-Hosp Distribuidora Hospitalar, Importação e Exportação Ltda.
AF: 0284/2016 – Data: 29/02/2016 – Valor: R$ 175.334,80
PREGÃO Nº. 012/2016 (PMP 3991/2016)
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para reforma do prédio da incubadora de empresas de
Pindamonhangaba e nova portaria do Parque da Cidade.
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.
AF: 325/2016 – Data: 11/03/2016 – Valor: R$ 3.561,26

RIVALDO VALÉRIO NETO EPP

MARCA

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

285,00

50

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

TONER 131X
LASERJET
Empresa:

CYAN (CF211X) PARA HP
TR2
SOLUÇÕES
TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

UNID.
DE
MEDIDA

01

PC

TONER PARA HP305A CE 410A PRETO

TR2
SOLUÇÕES

445,15

55

02

PC

TONER PARA HP305A CE AZUL

TR2
SOLUÇÕES

604,14

40

03

PC

TONER PARA HP305A CE 412A AMARELO

TR2
SOLUÇÕES

604,14

40

04

PCT

TONER PARA HP305A CE 413A MAGENTA

TR2
SOLUÇÕES

604,14

40

05

UN

TONER 64015HA PARA IMPRESSORA LEXMARK
T640/642/644

TR2
SOLUÇÕES

953,90

14

06

UN

TONER MLT-D 205 E , PARA IMPRESSORA
SANSUNG SCX

TR2
SOLUÇÕES

666,68

24

08

UN

TONER 131X BLACK (CF210X) PARA HP
LASERJET

TR2
SOLUÇÕES

423,96

80

09

UN

TONER 131X YELLOW (CF212X) PARA HP
LASERJET

TR2
SOLUÇÕES

286,17

50

10

UN

TONER 131X MAGENTA (CF213X) PARA HP
LASERJET

TR2
SOLUÇÕES

286,17

50

11

UN

TONER CF 280X PARA IMPRESSORA LASER JET
PRO 400 M 401 N

TR2
SOLUÇÕES

688,93

500

12

UN

TONER CE255X PARA HP LASERJET 500MFP

TR2
SOLUÇÕES

879,71

24

13

PC

TONER 60 BX

TR2
SOLUÇÕES

1271,87

24

14

UN

TONER Q5942X

TR2
SOLUÇÕES

1006,90

24

MARCA

DESCRIÇÃO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2016
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 04/2016 de “AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ
E DIETA ENTERAL INFANTIL”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinadas em 04/03/2016:
ATA nº 041/2016

ITEM

Empresa:

BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

04

Kg

Dieta enteral/oral para adultos em pó,
nutricionalmente completa, normocalórica,
normoproteíca, com adição de fibras. Isenta de
lactose, sacarose e glúten. Acondicionado em
recipiente de folha de flandres, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo no máximo 900 (novecentos) gramas
de peso líquido.

MARCA

05

Kg

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
TROPHIC BIO
48,50

800

Estado de São Paulo

Dieta

enteral/oral

para

adultos

em

pó,

nutricionalmente
completa,
normocalórica, E COMPRAS
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
normoproteíca,
sem adição
de Cardoso–
fibras. Isenta
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400
– Alto do
Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
de(12)
lactose
e glúten. Acondicionado
em
Telefax:
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
TROPHIC BIO
47,00
recipiente de folha de flandres, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo no máximo 900 (novecentos) gramas
de peso líquido.
ATA nº 042/2016 Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
ITEM

01

02

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

Kg

Fórmula infantil em pó, para lactentes desde o
nascimento até os 6 meses, isenta de
sacarose, com predominância de proteínas do
soro do leite em relação à caseína, e
enriquecida com ferro, ácido linoleíco e alfalinolenico, ácido araquidônico (ara), ácido
docosahexaenóico
(dha),
nucleotídeos,
vitaminas, minerais e oligoelementos conforme
as quantidades recomendadas pelo codex
alimentarius fao/oms e rdc n° 43 de 19/09/11
da anvisa. Acondicionado em recipiente de
folha de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo no máximo
900 (novecentos) gramas de peso líquido

Kg

ATA nº 043/2016
ITEM

*** AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ***
PREGÃO Nº. 316/2015 (PMP 33972/2015)
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vidraçaria, incluindo
material e mão de obra.
Contratada: Reinaldo Carneiro Batista Vidraçaria - ME
AS: 0289/2016 – Data: 29/02/2016 – Valor: R$ 7.736,00

Empresa:

ITEM

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº. 026/2014 (PMP 4861/2014)
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e
assessoria técnica previdenciária, orçamentária e contábil, elaboração de demonstrativos do regime
próprio de previdência social, realização de avaliação atuarial, assessoria na gestão e adequação
do RPPS do município de Pindamonhangaba, a fim de atender às necessidades de execução dos
serviços em atendimento à legislação federal e municipal.
Aditamento 01/2016 ao contrato 066/2014.
Data de assinatura: 22/02/2016.
Vigência: prorrogada até 24/03/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Contratada: Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda.
Assina pela contratada: Richard Mendes Dutzmann.
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MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

NESTLÉ

30,94

2.000

Fórmula infantil em pó, para lactentes a partir
dos 6 meses, isenta de sacarose, enriquecida
com ferro, ácido linoleíco e alfa-linolenico,
ácido
araquidônico
(ara),
ácido
docosahexaenóico
(dha),
nucleotídeos,
vitaminas, minerais e oligoelementos conforme
NESTLÉ
28,80
1.500
as quantidades recomendadas pelo codex
alimentarius fao/oms e rdc n° 44 de 19/09/11
da anvisa. Acondicionado em recipiente de
folha de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo no máximo
900 (novecentos) gramas de peso líquido.
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES
Empresa:
LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

Kg

Dieta enteral infantil em pó,nutricionalmente
completa,
normocalórica,
normoproteica,
indicada para crianças de 1 a 10 anos. Isento
de lactose e glúten. Sem sabor. Acondicionado
em recipiente de folha de flandres, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo no máximo 900 (novecentos) gramas
de peso líquido.

MARCA

FORTINI PÓ
SEM SABOR

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

138,00

200

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2016
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 10/2016 de “Contratação de empresa especializada para
execução de instalação de cerca protetora tipo concertina em prédios municipais, com
fornecimento de material e mão de obra”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo,
com validade de 12 meses, assinadas em 04/03/2016:
ATA nº 046/2016

ITEM

01

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

CITAL COMERCIAL LTDA - ME
DESCRIÇÃO

Serviços - prestação de serviços para execução de instalação de
ML
cerca protetora tipo concertina em próprios municipais, com
fornecimento de material e mão de obra.
* Publicar 01 Vez

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

31,00

3.000

Pindamonhangaba,
22 de março de
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

2016.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

23 DE MARÇO DE 2016

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

A Semana Santa na Pinda de antigamente

Há 131 anos, Antonio Vieira de Oliveira Neves, o barão
de Taubaté, era encarregado
de promover a solenidade da
Semana Santa na paróquia de
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Para a realização dos festejos,
em nota publicada na Tribuna
do Norte (edição de 6/4/1885),
ele solicitava a cada membro da
congregação dos ﬁéis devotos
a quantia de 100$000 de contribuição. Pedia também que
as pessoas que costumavam se
vestir de anjos se apresentassem
em maior número possível para
as procissões do Enterro e Ressurreição; convocava os irmãos
do Santíssimo Sacramento para
comparecer aos atos religiosos,
em especial às procissões, convidando também as irmandades do Rosário e São Benedito.
A programação para comemorar aa Semana Santa havia sido
elaborada pelo barão e o vigário
da Paróquia de Nossa Senhora
do Bom Sucesso, cônego Tobias
da Costa Rezende, e constava
dos seguintes eventos religiosos:
Sábado de Ramos. Naquele
sábado, 5 de abril , às 19 horas
os sinos da matriz dobrariam
anunciando a reunião do clero,
irmandades e ﬁéis, que deveriam acompanhar a Sagrada
Imagem do Senhor dos Passos,
a qual, pelas 20 horas, sairia
em direção à igreja do Rosário
(templo que existia na praça
Dr. Francisco Romeiro, popular Largo do Cruzeiro), ali permanecendo até o dia seguinte,
quando sairia em procissão.
Domingo de Ramos. Pela
manhã, às 9 horas, os sinos da
matriz começariam a ser tocados (sinal de costume) para que,
uma hora depois, tivesse início a
Benção das Palmas, a procissão
e a missa do dia. Às 16 horas,
novo sinal de sinos para que o
clero, irmandades e ﬁéis ali se
reunissem e em seguida se dirigissem até a igreja do Rosário
onde seriam dados os três primeiros passos, sendo o primeiro
no altar mor e os dois seguintes
nos laterais. Após este ato, sairia a Procissão dos Passos (aqui
é oportuno ressaltar a curiosidade referente ao itinerário da
procissão, às ruas tinham outras
denominações) . O cortejo faria
o seguinte percurso: rua dos
Três Andradas (a atual rua dos
Andradas) em direção ao Largo
da Imperatriz (Largo São José),
onde em frente à igreja São José
se daria o encontro de Jesus
Cristo com sua Mãe Maria Santíssima que, previamente, sairia
da igreja matriz acompanhada
por um sacerdote e percorreria
as ruas 7 de Setembro (Deputado Claro Cesar), Riachuelo (Dr.
Monteiro César) chegando ao
referido logradouro. Na chegada da procissão, Sermão do
Encontro pelo padre João Batista de Oliveira Salgado e, em
seguida, seria dado o 4º passo,
este, no altar mor da igreja São
José. Dali, sairiam as sagradas
imagens pela rua Andrade Neves (Dino Bueno) até a rua Conde D’Eu (Prudente de Morais)
seguindo até a matriz, onde se
daria o 5º e o 6º passos nos dois
altares laterais vizinhos do coro,
e o 7º e último passo no altar
mor, junto ao Calvário, ocorrendo então o sermão que seria pregado pelo padre Claro Monteiro.
Quarta-feira de Trevas. Às 16
horas, os sinos da matriz começariam a anunciar que às 17 horas teria início os Ofícios de Tre-
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vas. Quinta-feira Santa. Às
10 horas, sinos convidando para
a missa das 11, quando haveria
comunhão geral e procissão no
interior da igreja matriz, ﬁcando o Santíssimo Sacramento no
Santo Sepulcro, guardado pelos
respectivos irmãos até o ﬁnal da
missa do dia seguinte, conforme
nominata aﬁxada na porta da
sacristia. Às 16 horas, correria a
matraca anunciando as cerimônias do mandato (lava-pés) que
teriam início às 17 horas, ocasião em que pregaria o vigário
Miguel Marcondes do Amaral.
Terminadas essas cerimônias,
após um intervalo de meia hora,
seguiriam-se os Ofícios de Trevas. Sexta-feira Santa. Às 8
horas, matraca anunciando a
Missa dos Presentiﬁcados, que

L

começaria às 9 horas, seguindo
a Paixão e depois sermão com o
padre Claro Monteiro; às 16 horas, matraca anunciando o Ofício de Trevas marcado para às
17 horas e, após esta solenidade, saída da Procissão de Enterro, que percorreria as seguintes
vias e praças públicas: rua da
Independência (Bicudo Leme),
Largo da Princesa Imperial
(praça Padre João de Faria Fialho, Largo do Quartel), rua dos
Três Andradas (dos Andradas)
, Largo da Imperatriz (praça
Barão do Rio Branco - Largo São José) , Andrade Neves
(Dino Bueno), Carlos Gomes
(Marechal Deodoro), travessa
Duque de Caxias (Visconde de
Pindamonhangaba) e rua Independência (Bicudo Leme) em

ITERÁRIAS

embranças

direção à matriz, onde haveria
sermão com o vigário Miguel
Marcondes do Amaral, seguindo-se da adoração das sagradas
imagens do Senhor Morto e sua
Mãe Santíssima.
Sábado Santo. Às 9
horas, matraca anunciando
as cerimônias do Fogo Novo,
preconização, Benção da Pia
e missa do dia. Domingo da
Ressurreição. Às 14 horas, repicar festivo dos sinos anunciando a procissão do Santíssimo
Sacramento, marcada para às 15
horas e que sairia da igreja Matriz percorrendo: rua da Independência (atual Bicudo Leme),
Largo do Rosário (atual Largo
do Cruzeiro), rua dos Três Andradas (rua dos Andradas) até o
cruzamento com a rua Sete de

Setembro (Deputado Claro César), onde ocorreria o encontro
da Virgem Santíssima com seu
amado Filho Sacramento; em
seguida, continuidade da procissão pela rua dos Três Andradas até a Senador Feijó (Fernando Prestes), travessa Barão do
Amazonas (rua que ligava a Prudente de Moraes à Marechal Deodoro, local onde foi construída
a praça Campos Maia e o prédio
do Fórum), rua Carlos Gomes
(marechal Deodoro), chegando
à matriz pela Deputado Claro
Cesar. Na matriz, atual Santuário Mariano Nossa Senhora do
Bom Sucesso, missa solene com
o Senhor Exposto, pregação do
Evangelho pelo reverendo João
Batista de Oliveira Salgado. Após
a missa, acompanhada de um
sacerdote, sua irmandade e ﬁéis,
a imagem de Nossa Senhora do
Rosário sairia em direção ao seu
templo, onde também seria celebrada uma missa.
Nota. Antonio Vieira de
Oliveira, o Barão de Taubaté,
era taubateano casado com a
pindamonhangabense Francisca
Leopoldina de Oliveira Marcondes, ﬁlha do monsenhor Inácio
Marcondes de Oliveira Cabral, o
Monsenhor Marcondes. Residia
em Pindamonhangaba, no célebre
sobrado (esquina da ‘Deputado
Claro Cesar’ com rua dos Andradas) que pertencera aos irmãos
Marcondes, onde pernoitou Pedro
I antes da viagem que resultou na
proclamação da Independência.

ANÚNCIO DO PASSADO
Publicava-se no jornal Folha do Norte
(extinto) em 1920
Crédito www.paroquiadevialonga.com

RESSURREIÇÃO
Egito... ao povo de Deus, escravizado
sob o vil chicote do faraó maldito,
o feliz sonho de liberdade era delito
ao triste hebreu, no deserto acorrentado.
Mas, o fado olha o filho desgraçado,
e o grande pesar, na areia do Egito...
Aos níveos pés de Moisés, o Santo Mito,
em júbilos, por Deus é transformado.
Fugiu do cativeiro... caminhar pra luz,
este sublime dogma... meu jovem cristão,
muito, muito mais tarde, também seguiu Jesus...
Ter sempre a Páscoa, em seu doce coração,
é trilhar com fé, o belo sonho que conduz
o pecador tristonho à ressurreição!!!
Ernesto Tavares de Souza,
Tribuna do Norte, 27 de março de 2002

Divulgação

