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A Associação Atlética Ferro-
viária vai promover o tradicio-
nal Baile de Aniversário, neste 

sábado (16), a partir das 22 
horas, para comemorar seus 
86 anos. A festa contará com 

show da Banda Clave de Sol, 
diretamente do Rio de Janeiro.

O presidente do clube, Celso 

Pupio, agradeceu a toda a equi-
pe, aos associados e à popula-
ção de Pindamonhangaba, pelo 

grande carinho que demonstram 
à instituição fundada por traba-
lhadores ferroviários em 1930.

Ferroviária comemora 86 anos

Escola Estadual 
‘Profa. Alexandrina’ 
ganha novo prédio

Pindamonhangaba ganhou mais um 
prédio para unidade de ensino dedica-
da aos Anos Finais do Fundamental (6º 
ao 9º ano) e Ensino Médio. De acordo 
com o secretário da Educação de São 
Paulo, José Renato Nalini, presente à 
inauguração na sexta-feira (8), o novo 
edifício da Escola Estadual Professora 

Alexandrina Gomes de Araújo Rodri-
gues, no Cidade Jardim, tem capacida-
de para atender até 400 alunos.

Após a cerimônia, o secretário par-
ticipou de uma rodada de conversas 
com alunos, membros dos grêmios es-
tudantis e comunidade escolar, e ain-
da visitou outras unidades.

Secretaria de Educação investiu mais de R$ 4,2 milhões na unidade

Banda de Volta Redonda-RJ, 
fará a animação da festa

MUSICAL TRAZ 
SUCESSOS DE 
CARMEM MIRANDA

A Polícia Civil apreendeu 29.203 maços 
de cigarro durante operação em Pindamo-
nhangaba, na segunda-feira (11). Os produ-
tos tinham origem estrangeira e entraram no 
país sem pagamento de impostos. Os tabacos 
foram encaminhados para a Receita Federal, 
em Taubaté, e as três pessoas envolvidas fo-
ram ouvidas e liberadas. 

POLÍCIA APREENDE CERCA DE 
30 MIL MAÇOS DE CIGARRO

O 2º Batalhão de Engenharia de Com-
bate, ‘Batalhão Borba Gato’,  comemorou 
o Dia da Engenharia Militar na sexta-fei-
ra (8),  com uma solenidade no Largo do 
Quartel.

A data homenageou os membros da Arma 
de Engenharia e seu patrono, Tenente-Coro-
nel João Carlos de Villagran Cabrita.

DIA DA ENGENHARIA MILITAR É 
CELEBRADO EM PINDA 19º

Divulgação

Divulgação

Relembra a escolinha primária 
que funcionava na Fábrica de Ami-
do no bairro do Bosque da Princesa.

HISTÓRIA
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Para o Ocidente, o Timor Leste (lo-
calizado no Continente Asiático, que 
pertenceu outrora a Portugal e, depois, 
à Indonésia)  passou a ser conhecido a 
partir de 1975, época em que o ditador 
Suharto, da Indonésia, com o seu exér-
cito, trucidou em torno de 300 mil (que 
genocídio!!!) timorenses, ao anexá-lo 
ao seu país. Reconquistou sua inde-
pendência em 2012, sendo o líder da 
resistência ao domínio indonésio José 
Alexandre Gusmão, mais conhecido 
como XANANA GUSMÃO, o maior 
poeta do país, cuja obra abordaremos 
a posteriori.

Entretanto, a poesia em Timor é 
antiquíssima, pois em 1572, Camões, 
em “Os Lusíadas” canto X , versículo 
CXXXIV, já exaltava aquelas plagas:

“Ali também Timor
que o lenho manda
Sândalo salutífero e cheiroso “.

Os atuais poetas, a partir da década 
de setenta, inspirados em temas nacio-
nalistas e libertários, como Fernando 
Sylvan, vêm escrevendo, produzindo 
obras de boa qualidade. Vejamos alguns 
versos de Sylvan:

“LUTA”

“Pássaro sem espaço,
rio sem leito,
árvore sem fl oresta
mas dou sinais de mim”
“Juntem-nos,
empilhem-nos osso sobre osso
como escadarias brancas
subireis então, soldados de Jacarta
de degrau em degrau
até o Tata Mai Lou”...

Tata Mai Lou é o nome de um pico 
de três mil metros de altitude na cadeia 
de montanhas de nome Ramelon.

O poeta Timorense Eugênio Salva-
dor Pires, dentro da temática naciona-
lista, escreveu:

“Mas, de chofre, a aurora dealbou.
E, então, das ilhas... e mares no meio
Leste cresceu e grande se tornou.
Porque breve no palco vai-se estar,
para mostrar ao mundo, sem enleio,
o poder de seu rumo auto - traçar”.

Mas, há também poetas que tran-
sitam pelo lírico e bucólico, como Ryu 
Cinatti (autor de “Um Cancioneiro para 
Timor”) ao escrever o seu poema “O 
Mito”:

“Do orvalho correu água, 
A água gerou espuma.
Na espuma nasceu a terra,
da terra surgiu o homem”.

“Meu pai renasceu das águas
desta vida a soluçar.
Lembrança de nome é nome
nesta vida a soluçar”.

Hei de encontrar uma escada
à beira do teu destino.
Quero pedir-te uma estrela
à beira do meu destino.”.

Salve, poetas destemidos do Ti-
mor Leste! Valorosos que, com o 
seu grito de liberdade, consegui-
ram sensibilizar as nações pode-
rosas para que reconhecessem o 
direito sagrado que seu povo alta-
neiro  tem de ser donos da terra 
que os viu nascer!

A POESIA EM TIMOR LESTE

Com uso obrigatório para todos os brasileiros 
que desejam obter a CNH – Carteira Nacional 
de Habilitação – desde 1º de janeiro de 2016, 

os simuladores de direção veicular já estão presentes em 
21 estados. Até março, mais de 2 milhões de aulas foram 
aplicadas na ferramenta.

Em Pindamonhangaba, por exemplo, a maior parte 
das autoescolas pesquisadas pela Tribuna do Norte pos-
sui o equipamento.

Embora ainda não tenhamos as estatísticas com o 
número de pessoas que obtiveram as CNHs no municí-
pio, após vigorar da lei dos simuladores, o que se pode 
concluir é que boa parte dos condutores ainda continu-
am saindo mal treinados e, o pior, conseguem passar no 
exame.

A exigência do Contran – Conselho Nacional de Trân-
sito – para a utilização do simulador de direção – um 
equipamento que, em tese, aumentaria a efi ciência do 
curso preparatório para a emissão da CNH – não está 
ajudando a situação.

Muitos dos novos condutores são aprovados sem con-
dições de pegar um carro ou uma moto e dirigir. Para 
constatar isso não precisa ser nenhum perito em trânsi-
to, ter feito aulas em escolas de excelência ou ter dirigido 
vários tipos de carros ou observado o tráfego no Brasil e 
no mundo. Não, nada disso.

Basta fi car em uma esquina e observar a quantidade 
de pessoas que param em cima da faixa de pedestre, que 
não dão seta ao virar, que avançam o sinal vermelho, que 
aceleram ou reduzem a velocidade sem necessidade, que 
não sabem estacionar/manobrar, sair com o carro, etc. 

Já reparou com algumas pessoas sentam no banco do 
carro? Ou como seguram o volante? Só de olhar já po-
demos ‘deduzir’ que não possuem condições plenas de 
conduzir uma máquina motorizada pelas ruas.

Ah, e o simulador...? Bom, há diversos países que não 
utilizam o equipamento, pois não confi am em sua efi ci-
ência.

O assunto é polêmico e choca a direção do Detran. 
Testes internacionais de especialistas em segurança de 
trânsito têm contestado o sistema, que segundo condu-
tores experientes e alguns novatos, está servindo apenas 
para encarecer a obtenção da habilitação.

De acordo com estudos realizados nos Estados Uni-
dos e parte da Europa, um instrutor pode fazer um alu-
no dirigir simulando estar embriagado. Para esta ação, 
o instrutor, ou pessoa responsável pela administração 
técnica do simulador, digita dados sobre consumo de 
bebida alcoólica na máquina – que cria virtualmente si-
tuações nas quais os condutores não seriam capazes de 
dirigir, causando acidentes virtuais e reprovação.

Entretanto, nas pesquisas os institutos também fi ze-
ram um pouco diferente. Eles não inseriram dados so-
bre consumo de álcool no equipamento e utilizaram os 
mesmos alunos para dirigir no simulador, porém todos 
haviam consumido a mesma quantidade de bebida alco-
ólica informada anteriormente no teste. E o resultado, 
pasmem: a maior parte foi aprovada.

O teste, no caso, não serve para contestar a capacida-
de de condução de uma pessoa que ingeriu ou não bebida 
alcoólica, mas serve para reduzir a credibilidade da utili-
zação do simulador.

Voltando ao Brasil, de nada vai adiantar usar o 
equipamento, se os condutores, não só os novos, como 
também os que estão na ‘estrada’ há muitos anos, não 
tiverem conhecimento sobre leis, funcionalidades do ve-
ículo, noções de respeito e cidadania.

Há elementos muito mais urgentes a serem feitos so-
bre os motoristas brasileiros.

Simulador nenhum vai mudar o comportamento do 
condutor. É preciso aplicar uma metodologia mais avan-
çada para a obtenção da CNH e para renová-la. Só assim, 
teremos melhores motoristas.

Aliás, após a Lei Seca, que demorou para ‘pegar’, par-
te dos motoristas têm agido de forma diferente. Dos 170 
testes de bafômetro efetuados em Pindamonhangaba, 
no fi nal de semana, com o Programa Direção Segura, do 
Detran, apenas sete condutores apresentavam álcool no 
corpo e foram autuados. Não é o ideal, mas já é um gran-
de passo.

Incrédulos

Após três meses de 
obrigatoriedade, simulador de 
trânsito ainda não acrescenta 

vantagens para segurança 
de motoristas, passageiros e 

pedestres

Peça ‘Na Batucada da Vida’ relembra 
sucessos de Carmem Miranda

Caja promove 
encontro 
religioso 
no fi m de 
semana

O grupo Caja – Co-
munidade Jesus Aliança 
Agora – da Igreja Católica 
– vai promover a segun-
da fase do Encontro Já, 
no sábado (16) e domingo 
(17), das 10 às 19 horas, na 
Casa de Retiro Padre Vita 
(rua Imperatriz Leopoldi-
na, 129, Santana – ao lado 
da Escola Estadual Mário 
Bulcão Giudice).

O evento terá como 
tema ‘Aclamai o Senhor 
Deus ó terra inteira, servi 
ao senhor com alegria’.

O Circuito Cultural 
Paulista passará pela ci-
dade com o musical ‘Na 
Batucada da Vida’, em 
homenagem à Carmem 
Miranda, neste sábado 
(16), às 20 horas, no Tea-
tro Galpão. Lucinha Lins, 
Virgínia Rosa e Célia, in-
terpretarão os sucessos 
da cantora compostos por 
Ary Barroso, Assis Valen-
te, Dorival Caymmi, entre 
outros.

A duração da peça é de 
85 minutos e é proibida 
para menores de 12 anos. 
O evento é gratuito e os 
ingressos devem retirados 
na bilheteria do teatro, 

com uma hora de antece-
dência. 

Mais informações so-

bre a iniciativa do Estado, 
acesse o site: circuitocul-
turalpaulista.sp.gov.br. 

Colorado vence Cinquentão da Copa ‘Zé Maria’

ESCALAÇÃO

Colorado: Maurão, Valtinho, Moacir, Patinha e Tôzinho, Leite, Uia, Rogério (Maroca) e 
Barata, Pelé e Adãozinho (Pernilongo). Técnico: Eder Taino.
Afi zp: João Carlos, Zé Amaral, Pedrão (Tadeu) (Felipe), Bironha e Robertinho, Gilmar, 
Jótão (Paulo Paiva), Marinho e Galinho, Ademir Mancha e Ademir Caxeiro. Técnico: 
Chiquinho Calcinha.

O time do Colorado 
conquistou a Copa ‘Zé 
Maria’, categoria Cin-
quentão, no domingo 
(10), no campo do Ama-
deu Rossi, na Vila São 
Benedito, após bater a 
Afi zp por 2 a 0. Os gols da 
equipe da casa, também 
conhecida como ‘Leão da 
Vila’ foram marcados por 
Pelé, um em cada tempo 
e o time ainda desperdi-
çou um pênalti. 

Houve a premiação 
aos fi nalistas e entrega 
dos prêmios de artilheiro 
e goleiro menos vazado. 
Os dois fi caram com o 
campeão do torneio, para 
o artilheiro Pelé e para o 
goleiro Maurão.

A competição é uma 
homenagem a um dos 
maiores nomes do pró-
prio Colorado, José Ma-
ria da Silva, que faleceu 
em 2012. O campeonato 

foi idealizado pelo es-
portista Nilson Sales, o 
popular ‘Carioquinha’, 
que premiou a família 
de Zé Maria, com ca-

misas personalizadas, 
com destaque para a 
foto do ex-presidente, 
com os dizeres ‘Eterno 
Zé Maria’.
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CIDADE
Ferroviária completa 86 anos

Escola Estadual ‘Profa. Alexandrina’ ganha novo prédio

BAILE DE 
ANIVERSÁRIO 
TERÁ BANDA 
CLAVE DE SOL-RJ

Para comemorar seus 
86 anos, a Ferroviária 
realiza neste sábado (16), 
o seu tradicional Baile de 
Aniversário, a partir das 
22 horas, com animação 
da Banda Clave de Sol, 
diretamente do Rio de 
Janeiro.

A banda Clave de Sol 
é de Volta Redonda-RJ e 
esteve no clube em maio 
do ano passado, rece-
bendo elogio do público 
presente devido ao seu 
estilo e agradável reper-
tório musical.

A diretoria convida 
os associados e o público 
em geral, que gostam e 
sempre frequentam o clu-
be para participar deste 
grande evento e juntos 
cantarem o tradicional 
“Parabéns a Você” à glo-
riosa Ferroviária.

Mesas e ingressos 
estão à venda na tesou-
raria do clube. Associa-
do em dia não paga. Não 
associado R$ 15. Mesa 
para o evento, com servi-
ço de garçom, R$ 30. 
Informações 2126-4444.

    PRESIDÊNCIA
Desde sua fundação o clube já teve 19 presidentes de diretoria, 

sendo o primeiro, o sócio fundador Orlando DrumondMurgel e desde 
o dia 1º de maio de 2.011 assumiu o cargo José Celso Pupio, (que tam-
bém já foi vice presidente em três mandatos e presidente em outras 
três gestões na década de 80/90). O atual presidente do Conselho 
Deliberativo é José Francisco Monteiro.

Hoje, o clube conta com mais de 7.500 associados, sendo 2.500 
titulares e 5.000 dependentes que são atendidos por 71 colaboradores 
diretos.

   CLUBE HOJE
Além do futebol que originou sua funda-

ção, hoje o clube oferece cerca de 30 ativi-
dades esportivas, possui uma das maiores e 
mais completas academia da região e agita 
a agenda social com a realização de bailes 
temáticos (Hawaii, Aniversário, Confrater-
nização, etc.), carnaval, Festa Retrô e outras 
que levam grande público  em um ambiente 
saudável e seguro.

Conhecida como um 
dos maiores e mais tra-
dicionais clubes do inte-
rior paulista, a Associação 
Atlética Ferroviária de 
Pindamonhangaba come-
morou na terça-feira (12), 
Bodas de Hortência - 86 
anos de fundação e de his-
tória como um dos clubes 
mais completos da região. 
Fundada em 12 de abril de 
1930, a Ferroviária nas-
ceu pequena e simples da 
necessidade do lazer dos 
ferroviários da cidade, 
quando na época criaram 
um time de futebol e hoje 
se tornou um grandioso 
clube que oferece lazer, 
atividade física e ativida-
des sociais para milhares 
de associados.

Após 15 anos de suas 
atividades, em 1945, o clu-
be adquiriu seu primeiro 
imóvel, o estádio Antônio 
Pinheiro Jr, no bairro da 
Boa Vista, que até hoje 
continua recebendo gran-
des jogos e decisões do fu-
tebol local.

Durante os anos 60 e 
70 o clube alugou uma 
sede social e funciona-
va atendendo seus asso-
ciados onde hoje é o Su-

     AGRADECIMENTO
“Não podemos deixar de agradecer a todos 

conselheiros, diretores, associados e funcioná-
rios que lutaram muito e se dedicaram ao longo 
desses anos para o crescimento da nossa Ferrovi-
ária. A todos o nosso muito obrigado”, afi rmou o 
presidente Celso Pupio.

permercado Excelsior. 
Após diversas ações 
como venda de títulos, 
eventos e rifas e com a 
concessão da área pú-
blica do Estado, por in-
termédio da Estrada de 
Ferro Campos do Jor-
dão em 1978, foi inicia-
da a construção da tão 
sonhada sede própria.

Durante os anos 
80 e 90 o clube viu 
seu patrimônio cres-
cer com a construção 
do Salão Social (onde 
hoje é a Academia), 
Ginásio de Esportes, 
conjunto de piscinas 
e saunas, lanchonete e 
campo society.

Roberto Faria

DivulgaçãoDivulgação

Secretário participa de 
bate-papo com estudantes

AIANDRA ALVES MARIANO
***

  Pindamonhangaba ga-
nhou mais um prédio 
para unidade de ensino. 
Dedicado aos Anos Finais 
do Fundamental (6º ao 
9º ano) e Ensino Médio, 
o edifício fi ca no Cidade 
Jardim e tem capacidade 
para atender até 400 alu-
nos. A inauguração ofi cial 
ocorreu na última sexta-
feira (8), com a presença 
do secretário da Educação 
de São Paulo, José Rena-
to Nalini, da dirigente de 
Ensino de Pinda, Gicele 
de Paiva Giudice, e outras 
autoridades.

Para a construção do 
prédio que vai abrigar 
aulas da EE Professora 
Alexandrina Gomes de 

Araújo Rodrigues (antes 
instalada em espaço em-
prestado pelo municípi-
pio), a Educação investiu 
mais de R$ 4,2 milhões. 
O novo edifício conta com 
sete salas, ambientes pe-
dagógicos, administrati-
vo, de vivência e serviços. 
A escola também atende a 
todas as normas de acessi-
bilidade.

“O estudo é a chave da 
transformação da nossa 
vida. Tudo o que o gover-
no está fazendo é para que 
vocês tenham amor pela 
escola e seus professores, 
pois eles estão aqui no lu-
gar dos pais. Eles que com-
pletam essa educação, que 
começou em casa, e que 
vai continuar pela vida in-
teira”, afi rmou o secretário 

da Educação, José Renato 
Nalini. 

“O bairro precisava de 
uma escola assim. Aqui 
tem tudo o que a gente 
precisa”, afi rmou Maria 
Helena da Silva Souza, 
que tem o fi lho matricu-
lado na nova unidade de 
ensino.

A Diretoria de Ensi-
no de Pindamonhangaba 
atende 20 mil estudantes 
em 46 escolas. Dessas uni-
dades, seis adotam o mode-
lo de tempo integral, com 
jornada superior diária a 
sete horas e com currículo 
diferenciado. A região tam-
bém mantém em atividade 
quatro unidades do Centro 
de Estudos de Línguas, que 
oferece aulas gratuitas de 
espanhol e inglês.

O secretário da Educação, José 
Renato Nalini, aproveitou sua passa-
gem por Pindamonhangaba para mais 
uma rodada de conversas com alunos, 
membros dos Grêmios Estudantis e 
comunidade escolar.

Ele visitou a EE Ryoiti Yassuda e 
a EE Professora Ismênia Monteiro de 
Oliveira, ambas de Ensino Integral, 
onde o secretário pôde ouvir as su-
gestões dos estudantes e conhecer os 
projetos desenvolvidos nas escolas.

Os bate-papos fazem parte 
do projeto #AEscolaQueQuere-
mos, que consiste em rodadas 
de conversa entre o secretário e 
estudantes de diversas cidades do 
Estado.

A iniciativa tem como objetivo dar 
voz às ideias dos estudantes, para 
que todos possam contribuir na cons-
trução de um novo ambiente escolar, 
pautado principalmente nos desejos 
dos jovens da rede.

A2img/Daniel Guimarães

Divulgação

Instalada no Cidade Jardim, unidade pode atender até 400 estudantes

Secretário conversa com alunos da ‘Ismêmia Monteiro de Oliveira’

O diretor fi nanceiro André Guerrero, presidente Celso 
Pupio, presidente do conselho Francisco Monteiro e 
secretário do conselho Mauro Cavalcante

Fachada da antiga sede da AA Ferroviária, 
na  rua Cel Fernando Prestes

Vista aérea da sede da Associação Atlética Ferroviária
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Pindamonhangaba, 11 de abril de 2016.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação
controle Seob-006/2016

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª ANGELINA ALVES DE SOUZA, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua João Fabiano, nº 150, cadastrado sob a sigla SE.11.02.01.029.000, 
para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52515/2016, lavrado em função de obra 
sendo executada sem projeto aprovado junto a Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações 
de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta 
publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

arQuiteto luiS Paulo MendeS nuneS
reSPondendo Pelo dePartaMento de licenciaMentoS

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2016.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle Seob-005/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª AMELIA DO REINO, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua João Fabiano, nº 146, para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO 
PRELEMINAR nº 52516/2016, lavrado em função de obra sendo executada sem projeto aprovado 
junto a Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como 
prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e 
conformidade com o disposto em Lei.

arQuiteto luiS Paulo MendeS nuneS
reSPondendo Pelo dePartaMento de licenciaMentoS

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro 
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3643.2223 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      
 

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária de 2016” , cuja pauta vem a 
seguir: 
 
Pauta: 
 
 Informes 
 Leitura e aprovação de ata 
 Semana do Adolescente 

o Comissão Organizadora 
o Programação oficial 
o Providências necessárias 

 Outros assuntos pertinentes ao Conselho 
 

Dia:   12/04/2016 (terça-feira) 
 
Horário:  17h (dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 

 
 

 
Adriano Augusto Zanotti 

Presidente 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)  
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

conselhospinda@gmail.com  ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
  

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o  
art. 605 da CLT, vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, 
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei 
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.  
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda,  
de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR 
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, 
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo 
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 11 de Abril de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA

P O R T A R I A  Nº15 /2016

Exonerar Assessor Parlamentar

__________________________

A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  PINDAMONHANGABA ,  usando  das

atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  inciso  VII,  do  artigo  23  da  Lei  Orgânica

Municipal, baixa a presente Portaria.  

 Art 1º - Exonerar o Sr. DAVID ANGELO NEROSI do emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR

do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 14 de abril de 2016.

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2016

Vereador FELIPE CÉSAR
      Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO       Vereador RODERLEY MIOTTO 
       1 º Vice-Presidente                              2º  Vice-Presidente 

  Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                               Vereador Antonio Alves da Silva
                   1° Secretário                                    2° Secretário

   Publicada no D A.

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA: 12/04/2016 
 

FUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (com experiência em departamento pessoal e financeiro) 
AUXILIAR DE CLASSE (com ensino superior em pedagogia) 
COORDENADOR DE FAST FOOD 
DEPILADORA 
EMPACOTADOR ( vaga para pessoas com deficiência) 
GERENTE COMERCIAL JUNIOR 
INSTRUTOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
MONITOR DE OFICINA DE TEATRO 
 

ACESSE O SITE:   maisemprego.mte.gov.br   OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU 

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

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. 303/2015 (PMP 32438/2015): referente à “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas 
e corretivas, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes 
genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras costal e lateral, motosserras e 
motores estacionários de diversas marcas, pertencentes a esta municipalidade”, com 
encerramento dia 11/05/16 às 08h e abertura às 08h30. 

- Pregão nº. 080/2016 (PMP 9168/2016): referente à “aquisição e instalação de 
aparelhos de ar condicionado para o Palacete 10 de Julho – Centro de Memória 
Barão Homem de Mello”, com encerramento dia 10/05/16 às 14h e abertura às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** licitação deSerta ***

Pregão nº. 036/2016 (PMP 7322/2016) 
A autoridade superior, com base nas leis federais 8666/93 e 10520/02, face à 
manifestação do pregoeiro, considerou em 08/04/2016, a presente licitação, que 
cuida da “contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação se 
reservatório metálico de água do tipo taça, a ser instalado no palco do parque da 
Cidade e aquisição de reservatório de água fabricado em poliéster reforçado com 
fibra de vidro, com capacidade de 5.000 litros, conforme solicitação do Departamento 
de Obras e Viação”, DESERTA. 
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CONVOCAÇÃO 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 
 

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a 

comparecerem à 3ª Reunião Ordinária de 2016, a realizar - se: 
 

Dia:   13/04/2016                      
Horário:  8h30  
Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro – Fone: 3642.7447 
 

PAUTA:  

 Aprovação de ata; 

 Posição referente aos repasses públicos do FMAS para 2016; 

 Posição a respeito do Projeto de Lei enviado ao Executivo para revogação 

da Lei Municipal n.3199/1996 

 Informes e outros assuntos. 

 

Benedito Sergio Irineu 

Presidente do CMAS 
 
 

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 

justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

 

conVocação

O presidente do Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube, Edson Carlos 
da Silva, convoca os associados para participarem da Assembléia Geral, 
no dia 24 de abril de 2016, das 9 às 13 horas, na Avenida Abel Correa 
Guimarães, sem número, bairro Jardim Resende “Estádio João Cândido”, 
com a seguinte ordem do dia:
1. Eleição da Diretoria para o triênio – 2016/2019;
2. A posse da nova diretoria eleita será no dia 27 de abril.

edson carlos da Silva
Presidente do unidos do Jardim rezende futebol clube
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Divulgação

Batalhão ‘Borba Gato’ celebra Dia 
da Engenharia com solenidade

Milhares de 
maços de cigarros 
são apreendidos 
pela Polícia Civil

A Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária 
já concluiu a automati-
zação das portas do CDP 
Taubaté. Em todo o Es-
tado de São Paulo são 50 
presídios com esse novo 
sistema de automação 
das portas das celas. Em 
2015, o Governo do Esta-
do de São Paulo investiu 
R$ 9.707.870,72 nessa 
mudança de sistema.

Recentemente, foram li-
berados mais R$ 3.021.442 
pelo Governo paulista 
para a automação de mais 
unidades. No total, serão 

O 2ª Batalhão de 
Engenharia de Com-
bate - Batalhão Borba 
Gato - realizou forma-
tura em comemoração 
ao Dia da Engenharia, 
na manhã de sexta-
feira (8) no Largo do 
Quartel, com a presen-
ça de soldados, oficiais 
e engenheiros forma-
dos pelo batalhão.

O general de Divi-
são R1, Mario Antônio 
Ramos Antunes, da 
12ª Brigada de Infan-
taria Leve Aeromóvel 
iniciou a formatura se 
reverenciando ao bus-
to do Patrono da En-
genharia, João Carlos 
Villagran Cabrita. Em 
seguida foi feita hon-
rarias aos militares, 
representados pelas 
boinas, vermelha, ra-
jada, preta, beje, azul e 
granada.

Feito isso, o Hino 
da Engenharia foi can-
tado pelos militares 
presentes na cerimô-
nia, que também con-
tou com engenheiros 
já formados pelo bata-
lhão. 

Durante a homena-
gem, foi lembrado que 
esse tipo de trabalho já 
era feito desde a Roma 

Antiga, quando Júlio 
Cesar mandou construir 
uma ponte durante a ba-
talha para conquistar a 
Gália. No Brasil, a enge-
nharia deu seus primei-
ros sinais na época colo-
nial, quando, em 1885, 
foi criado o 1º Batalhão 
de Engenharia e Comba-
te, no Rio de Janeiro, no 

qual João Carlos Villa-
gran Cabrita fazia parte. 

Anos depois da mor-
te de Cabrita, o Exército 
Brasileiro o reconheceu 
como patrono da Arma 
Azul Turquesa, e celebra-
do todo o dia 8 de abril. 
Umas das principais ati-
vidades do Brasil na en-
genharia são a constru-

ção de pontes, estradas e 
a transposição do rio São 
Francisco e a Missão de 
Paz no Haiti.

Formaram os enge-
nheiros da 11ª Com-
panhia de Engenharia 
de Combate Leve e 12ª 
Companhia de Engenha-
ria de Combate Leve Ae-
romóvel. O tenente-co-

ronel do 2º Batalhão de 
Engenharia, Rogério 
Caum, lembrou sobre a 
força dos militares para 
construir caminhos e 
apoiando as tropas da 
2ª Divisão do Exército 
e do Comando Militar 
do Sudeste. “Com o ob-
jetivo maior de servir o 
Exército e a Nação Bra-

sileira”, destaca. 
Os engenheiros for-

mados estiveram pre-
sentes e desfilaram, em 
seguida o Hino do Enge-
nheiro foi cantado nova-
mente pelos militares.

 No Largo do Quartel 
ficaram expostos cami-
nhões e tratores, usados 
nas operações.

Durante operação na 
região central de Pinda-
monhangaba, a Polícia 
Civil fez a apreensão de 
29.203 maços de cigarro, 
na manhã de segunda-
feira (11). Após ação do 
Deinter – Departamen-
to de Polícia Judiciária 
de São Paulo Interior, de 
São José dos Campos, os 
agentes da cidade recebe-
ram a informação de que 
havia comercialização de 
produtos estrangeiros 
sem o devido pagamento 
de tributos.

De acordo com a po-
lícia, os agentes aborda-
ram a barraca que ficava 
na rua Barão Homem de 
Melo, no qual foram en-
contrados os produtos 
sem a nota fiscal. Ao se-
rem questionados, os am-

bulantes admitiram que 
faziam a distribuição ali.

Ao chegarem até um 
imóvel no Goiabal, mais 
uma quantidade de ci-
garros foi apreendida, 
somando 16.203 maços. 
Duas pessoas foram pre-
sas e encaminhadas para 
a delegacia.

Durante a operação, 
policiais civis informaram 
à Polícia Rodoviária Fede-
ral de que um carro estava 
transportando até Pinda 
mais cigarros. O veículo foi 
abordado na via Dutra, no 
quilômetro 96. No auto-
móvel foram encontrados 
13 mil maços de cigarro.

Os tabacos foram enca-
minhados para a Receita 
Federal, em Taubaté. As 
três pessoas apreendidas 
foram ouvidas e liberadas. 

Unidades prisionais do Vale do Paraíba 
recebem sistema de automatização de 
abertura e fechamento de portas de cela
O novo sistema que traz mais segurança aos agentes penitenciários já 
funciona em 50 presídios do Estado de São Paulo

automatizados mais 27 
presídios em 2016.  Ainda 
no Vale do Paraíba, o CDP 
de São José dos Campos e 
o CDP de Caraguatatuba 
também terão seus siste-

mas automatizados.
 Trata-se de um sis-

tema automático para a 
abertura e fechamento das 
portas sem que os funcio-
nários tenham contato 

direto com a população 
carcerária. Desenvolvi-
do 100% por técnicos da 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária, a auto-
mação prioriza a tecnolo-
gia através de um sistema 
motorizado, controlado 
através de painel ele-
trônico que permite 
abertura e fechamento 
automaticamente. Se 
houver queda de ener-
gia os trabalhos conti-
nuam, uma vez que a 
parte elétrica está liga-
da a um gerador. Com 
isso, aumenta-se a segu-
rança.

Divulgação

Francielly GodoyFrancielly Godoy

Francielly Godoy

Polícia investiga crime de injúria racial
A Polícia Civil de Pin-

damonhangaba está apu-
rando um caso de crime 
racial.

O fato teria ocorrido 
em uma igreja, situada 
na rua Salatiel Rodrigues 
da Fonseca, no Arareta-
ma, na noite do domingo 
(10). O acusado do crime 
teria efetuado ofensas 
racistas por conta da cor 

da vítima, que é jardinei-
ro e residente no mesmo 
bairro onde o episódio 
racista aconteceu. A víti-
ma e as testemunhas do 
caso já foram ouvidas no 
1º DP de Pinda e o autor 
será chamado nos pró-
ximos dias para depor. 
A pena para o crime de 
injúria racial é de até três 
anos de prisão e multa. Rua onde houve o crime, no bairro do Araretama

Evento contou com desfile de soldados, homenagens e exibição de equipamentos do Batalhão ‘Borba Gato’

Parte dos cigarros apreendidos na operação
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Arquivo pessoal

A escolinha da Fábrica de Amido             
 A página de história desta 

semana traz reminiscências 
relacionadas à educação 
na Pindamonhangaba da 
segunda metade do século 
passado. A recordação 
é do leitor José Inácio 
Filho, (militar anistiado da 
Aeronáutica e aposentado 
pela Volkswagen). Ele nos 
contou sobre uma escolinha 
direcionada a alunos 
do primeiro e segundo 
anos do antigo Curso 
Primário, na qual ele teria 
estudado. Funcionava nas 
dependências da Fábrica de 
Amidos que se localizou na 
esquina da rua Dr. Monteiro 
de Godoy com a ladeira 
Barão de Pindamonhangaba, 
proximidades do Bosque 
da Princesa. Local tempos 
depois ocupado pela Fábrica 
de Papel (Indústria de Papel 
Pindamonhangaba), prédio 
já demolido.                                          

Denominada Escola 
Mista Industrial da Fasa 
(provavelmente sigla de 
Fábrica de Amido Sociedade 
Anônima), essa escolinha 
tinha como alunos as 
crianças da vizinhança. Era 
uma época que a cidade 
sofria com a escassez de 
escolas. As escolas mais 
próximas só viriam a ser 
construídas anos depois. A 
ofi cialização, pelo Governo 
do Estado, para a construção 
do Grupo Escolar Dr. 
Rodrigo Romeiro, na rua 
Prudente de Moraes, só 
ocorreria em dezembro de 
1956. Já a escola do bairro do 
Crispim, só em maio de 1961, 
a prefeitura doaria imóvel 
para a construção daquele 
que seria o Grupo Escolar 
Professor Eurípedes Braga, 
na rua do Crispim (atual 
avenida Monsenhor João 
José de Azevedo).                                                    

A professora da escolinha 
da fábrica era a dona Maria 
Itamar Cesar Costa Manso. 
Segundo, a fi lha de dona 
Itamar, e também professora 
(aposentada), Sônia Maria, 
atualmente residente em 
Taubaté, com a extinção da 
escolinha sua mãe passou 
a lecionar no então Grupo 
Escolar Dr. Alfredo Pujol.

Dona Itamar                                                                                                            

A professora Maria 
Itamar, da clã dos Cesar 
de Pindamonhangaba, era 
casada com Vitalino Costa 
Manso Junior, pertencente 
à família paulista de 
destacada tradição na 
Justiça, tendo como 
membros desembargadores 
e procuradores, entre 
eles o ministro Manoel 
da Costa Manso, 
homenageado com seu nome 
denominando o Fórum de 
Pindamonhangaba.                                                                   

Maria Itamar conheceu 
Vitalino em São Bento do 
Sapucaí quando estava 
lecionando e ele visitava seus 
familiares residentes naquele 
município. Namoraram, 
se casaram no início dos 

anos quarentas e passaram 
a morar em São Bento do 
Sapucaí, apesar de sua 
fi lha Sônia Maria (está 
na foto) haver nascido na 
capital paulista devido aos 
poucos recursos médicos 

na época oferecido pela 
cidade serrana. Foi para 
melhor cuidar da saúde da 
fi lha que vieram morar em 
Pindamonhangaba e aqui 
Dona Itamar foi professora. 
(Fontes pesquisadas: 

Arquivo do jornal Tribuna 
do Norte e histórico 
apresentado no projeto de 
lei 110/2010, de 18/10/1010, 
da Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba). Nas 
fotos enviadas pelo leitor 

José Inácio, uma referente 
ao ano de 1951 e outra a 
1952, ele  não identifica 
todos os colegas. Alguns 
dos identificados, ele 
lembra somente o primeiro 
nome.

A Fábrica de Amido passou a 
ser a Fábrica de Papel. O pré-
dio, na esquina da Dr. Mon-
teiro de Godoy com a Ladeira 
Barão de Pindamonhangaba 
(Bosque da Princesa) foi de-
molido há alguns anos

1951

Teresinha Maria Celina

Neusa
Celma Benedita 

Casagrande 
José Inácio 
Filho (leitor 

que enviou as 
fotos)

Benedito 
Irineu Thoney

Leonor Alves 
dos Santos

Sonia Costa 
Manso 

(fi lha da 
professora)

Professora Maria 
Itamar Costa Manso

Jaime de 
Oliveira

Leonor Alves 
dos Santos Teresinha

1952

Arquivo pessoal

Arquivo TN

Professora Maria 
Itamar Costa Manso

Sonia Costa 
Manso 

(fi lha da 
professora)


