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AlTAir FerNANdes CArvAlho

O velho Núcleo de
Ensino Ferroviário (1)
I

niciamos nesta edição
artigo referente a este
estabelecimento de ensino
profissional que existiu na
Vila Nair e foi responsável
pela boa formação profissional de muitos pindamonhangabenses. A pesquisa tem
como fonte inicial o livro de
Luiz Carlos Loberto, ‘Homenagem a Pindamonhangaba
– 1705/2005 (Gráfica e Editora São Benedito, Pindamonhangaba-SP, 2006), complementando o tabalho, arquivo
do jornal Tribuna do Norte)
Criado em 27 de novembro
de 1935, conforme decreto
estadual, o objetivo desse estabelecimento de ensino era
o de fornecer preparo básico,
teórico e prático para o exercício profissional relacionado
à trabalhar com ferro (servindo de base para os ofícios de
ajustador, operador, mecânico
e ferreiro); madeira (base para
os ofícios de carpinteiro e marceneiro); e eletricidade (ofício
de mecânico eletricista e instalador eletricista).
essa escola inesquecível, que
proporcionou ensino e vida profissional para muitos pindamonhangabenses, foi inaugurada
no dia 26 de julho de 1936, pelo
diretor do Centro Ferroviário
da capital, dr. roberto Mange,
com a denominação de Oficina
de Aprendizado do Curso Ferroviário. só em 21 de fevereiro
de 1953, teve substituída a designação para Núcleo de ensino
Ferroviário. de abril de 1948
até 1963 funcionou sob manutenção exclusiva da estrada de
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Pinda fica entre as 50 cidades
que mais contrataram no ano

O velho Núcleo de Ensino Ferroviário (1)
O antigo Núcleo de Ensino na rua Dr. Gustavo de Godoy, Vila Nair

HISTÓRIA
Ferro sorocabana, passando
então a ser inspecionada em regime de cooperação pelo departamento de Ensino Profissional
da secretaria de educação.
Núcleo de ensino
Ferroviário ‘Bicudo Leme’
essa denominação a escola recebeu em 1952, de
acordo com a lei 1.742, de
9 de setembro daquele ano,
indicação do deputado estadual André Brocca Filho.
Pesquisando sobre essa escola
vamos encontrar na edição de
10/6/1946: “...era um dos motivos de orgulho de Pindamonhangaba, mantida pelo Governo do estado de são Paulo
em colaboração com a estrada

de Ferro Campos do Jordão.
Destinada ao preparo de artífices especializados ferroviários,
tanto para a própria estrada
como para atividades industriais particulares”.
era, conforme a citada edição, uma escola pequena, as matrículas dependiam da lotação e
possibilidades das oficinas da
ferrovia, motivo pelo qual nunca excediam o total de 50 matriculados. devido ao grande
número de candidatos, o exame
de seleção era rigoroso e fiscalizado e corrigido pelos técnicos e
assistentes da seção de ensino
da estrada de Ferro sorocabana. Para facilitar
aos candidatos sem condições de pagar

professor particular e, assim,
melhor se preparar, havia um
curso preparatório gratuito que
funcionava o ano todo, às segundas, quartas e sextas-feiras,
à noite, permitindo, com isso,
que os candidatos trabalhassem
durante o dia.
Os cursos
de acordo com a matéria
publicada na mencionada edição da Tribuna do Norte, naquele ano de 1946 os cursos de
artífice obedeciam ao seguinte
conteúdo: “ ...compõe-se de
aulas teóricas de português,
matemática, física, eletricidade, tecnologia dos diversos
ofícios, desenho técnico, higiene; de aulas de educação

física corretiva; de trabalhos
práticos de oficinas, havendo
dois ramos: mecânicos ajustadores e marceneiros. Todos
os alunos executam, durante
o curso, as peças de série progressivas, que constam de 93
em ajustagem, 44 em torno e
93 em marcenaria. são feitos
anualmente, cerca de 2.000
trabalhos, sempre expostos ao
público em exposições anuais”.
Para incentivar frequência e
aplicação por parte dos alunos
do curso, a estrada de Ferro
Campos do Jordão pagava diárias aos estudantes, sendo que
o valor destinado a cada aluno
variava de acordo com a sua
média mensal.

relembra Núcleo de
Ensino Ferroviário
Acervo Particular

Jacírio
Ribeiro

Edição 8.711

Adib
(professor de
matemática)

Rubens Zamith
(professor de
português)

José
Inácio

Licínio
Derrico
Moreira
(professor
de física)

Pindamonhangaba ﬁcou na 46º posição
no ranking nacional de contratação de mão
de obra no primeiro trimestre de 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho,

divulgados na última semana.
Com 590 vagas criadas no período, Pinda é a única da região a ﬁgurar na lista das
50 cidades fornecidas pelo órgão Federal.

Um dos setores responsáveis pelo destaque
do município é a construção civil, que foi o
maior gerador de empregos no mês de fevereiro, de acordo com o próprio Ministério.

A página de História
desta semana relembra a
criação do Núcleo de Ensino
Ferroviário, em 1935, sob o
nome de Oﬁcina de Aprendizado do Curso Ferroviário.
A unidade, que funcionava
na Vila Nair, ensinava fundamentos básicos, teóricos
e práticos para atividades
com ferro, madeira e eletricidade, gerando mão de
obra qualiﬁcada para trabalhar nestes segmentos.
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Péricles
Homem

e Melo
Adelson
Cavalcante (diretor)
(professor de
marcenaria)

José Adelino
(professor de
mecânica)

Turma de 1962 do Núcleo de Ensino Profissional ‘Bicudo Leme’. Na foto, enviada pelo leitor e colaborador José Inácio
Filho, as pessoas que foram por ele identificadas
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Adolescentes são
apreendidos com
simulacro no centro
PÁGINA 5

Governo abre vagas
para pessoas com
deficiência no Vale
PÁGINA 3

Setor de construção civil foi um dos destaques do ano

PÁGINA 3

Sindicato dos Metalúrgicos sorteia carro, motos e TVs no Dia do Trabalho
O Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba vai sortear um carro zero km, três motos
e dez TVs, neste domingo (1º de
maio), em comemoração ao Dia
do Trabalho.
O evento, que será uma festa

para os trabalhadores sindicalizados e seus familiares, contará
com missa, brinquedos inﬂáveis
e shows de pagode, acontece a
partir das 10 horas, no Sitio 4
Milhas.
PÁGINA 3

Mamão com o ganhador do carro do ano passado,
Guilherme Lima, que na época havia acabado de ser
dispensado e ﬁcou muito feliz com o prêmio

Divulgação

Vivian Puppio é uma
das professoras
de zumba

Guilherme Moura

BELA VISTA OFERECE AULAS DE ZUMBA
O centro comunitário do
Bela Vista está oferecendo aulas
de zumba para moradores
do bairro e região. O projeto,
iniciado em setembro do ano
passado, está crescendo e hoje

já conta com duas turmas, duas
vezes por semana.
Segundo a presidente da Associação de Moradores, Sonia Moraes, a intenção é envolver o maior
número de pessoas na atividade,

que possibilita lazer, diversão e
exercício físico para as pessoas.
As aulas são ministradas
pelas professoras Vivian Puppio
Mantovani e Tuani Braga.
PÁGINA 2
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Estudantes apostam nas etecs
e fatecs como opções para
sucesso e êxito profissional

O

bter emprego, os melhores empregos
e, consequentemente, que ofereçam
vantagens econômicas é o sonho de
muita gente, especialmente dos jovens.
Além dos melhores salários, todos buscam
crescer profissionalmente e obter sucesso. A
principal forma de alcançar o êxito é através dos
estudos. Obviamente há outras maneiras, mas a
educação é o meio mais eficiente para atingir os
objetivos.
Nessa mesma linha de raciocínio, estão os jovens que estão ingressando nas etecs – escolas
técnicas estaduais e nas fatecs – faculdades de
tecnologia, de acordo com Relatório Socioeconômico divulgado pela FAT – Fundação de Apoio
à Tecnologia – para o primeiro semestre de 2016.
Segundo o material, 58,5% dos convocados pelas
etecs esperam melhorar o desempenho e ascender profissionalmente com o curso técnico.
Deste modo, buscar melhores empregos e
crescer na carreira estão entre os objetivos de
grande parte dos candidatos aprovados no último processo seletivo do Centro Paula Souza.
Já 24% dos aprovados nas fatecs buscam a
graduação tecnológica por possibilitar melhores oportunidades de emprego. Nas etecs, que
aprovaram neste semestre 77 mil estudantes,
64% optaram pelo Ensino Técnico, 27,5% pelo
Ensino Técnico Integrado ao Médio e 8,5% pelo
Ensino Médio. Cerca de 53% dos alunos têm
idade de até 17 anos e é oriunda de escolas públicas (79%). Os alunos do sexo masculino também são maioria, cerca de 52%.
No Ensino Superior Tecnológico, o maior
público é do sexo masculino: 70%. A faixa etária predominante é de 18 a 23 anos (53%). Entre
os aprovados, 76% estudaram na rede pública e a
maior parte deles, 91%, pretende dar continuidade
aos estudos, em cursos de pós-graduação, MBA ou
mesmo outros cursos superiores, após a formação.
Tanto entre aprovados nas fatecs quanto nas
etecs há predominância de alunos com acesso
à internet em casa: 94% e 91%, respectivamente. Os estudantes das unidades do Centro Paula Souza também têm o mesmo perfil de renda:
88% dos convocados para o Ensino Técnico e
78% dos graduandos se mantêm com renda familiar de até cinco salários mínimos.
Não há dados precisos dos índices de Pindamonhangaba, tanto para a etec, quanto para fatec, mas a tendência é que sejam números próximos, pois os dados foram coletados em unidades
das duas instituições em todo o estado.
Essa busca constante pelo desenvolvimento
profissional e ascensão na carreira, procurada
pelos estudantes, está entre as principais fórmulas para o sucesso das etecs e fatecs.
Destacando sucesso, na última semana, a Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba realizou
uma cerimônia para lançamento do selo comemorativo de 10 anos no município. Segundo a
diretora Cristina de Carvalho Ares Elisei, o crescimento e a consolidação da fatec se dão pela
natureza dos cursos oferecidos, que são voltados para atender a necessidade das empresas da
cidade e da região, e pelos investimentos realizados desde a inauguração.
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)
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Moradores do Bela Vista têm
oportunidade de praticar zumba
Desde setembro do
ano passado acontecem
aulas de zumba no centro comunitário do bairro
Bela Vista. As atividades
foram iniciadas com uma
turma no período da noite e fizeram tanto sucesso
que agora as terças e quintas-feiras, no horário das
8h30, há mais um grupo.
A presidente da Associação de Moradores disse
que houve muitos pedidos
para a implantação da atividade. “O pessoal gosta
bastante da zumba. Eles
solicitaram
bastante
para que a gente colocasse e é um sucesso”,

Divulgação

conta Sônia Moraes.
No período da manhã
quem comanda as aulas é
a professora Vivian Puppio
Mantovani e as segundas e
quartas-feiras às 19 horas é

a vez da professora Tuani
Braga. As aulas atraem uma
média de 30 pessoas, entre
jovens, adultos e idosos e
recebem além dos moradores do Bela Vista, do Vila

Verde, Ponte Alta e Parque
das Nações 2. Quem quiser
participar é só comparecer ao centro comunitário,
localizado na rua Orlando
Silva - Bela Vista.

Secretaria de agricultura alerta para
fim do prazo de preenchimento do car
Estimativa divulgada pela
Secretaria de Agricultura do
Estado de São Paulo aponta
que 30% dos proprietários
rurais de São Paulo ainda
não preencheram o CAR –
Cadastro Ambiental Rural. O
prazo para preenchimento do
documento vence no próximo
dia 5 de maio.
No Vale do Paraíba,

13.815 donos de áreas já fizeram a inscrição no sistema,
de acordo com relatório da
Secretaria de Meio Ambiente,
que também participa do processo. O procedimento é obrigatório para todos os imóveis
rurais e tem por finalidade
integrar as informações ambientais.
O CAR é um registro ele-

trônico, obrigatório para todos os imóveis rurais e tem
por finalidade integrar as
informações ambientais referentes à situação das APPs
(Áreas de Preservação Permanente), da Área de Reserva Legal, Florestas Nativas,
Hidrografia, entre outros.
Todas propriedades ou posses
rurais devem se inscrever.

Quem não preencher o
CAR até o prazo estipulado
no edital pagará multa de R$
50 por dia de atraso. Além
disso, o proprietário ficará impedido de obter
autorização ambiental ou
crédito rural. A inscrição
no CAR pode ser feita pelo
site: www.ambiente.sp.gov.
br/sicar.

igreja batista reúne comerciários para café
Divulgação

A Primeira Igreja Evangélica Batista de Pindamonhangaba promoveu o 1º
Café com Comerciários,
em sua sede na travessa
Marquês do Herval, 96,
em frente ao estacionamento do Itaú.
No evento, a igreja,

dirigida pelo pastor Ésio
Moreira da Silva, acolheu
vários comerciários de
Pindamonhangaba com
um café servido e preparado pelos fiéis, com
momentos agradáveis de
comunhão com a comunidade local.

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)

ESPoRTES X adoLESCÊnCia X anaboLiZanTES
O esporte na adolescência
deve ser considerado como
parte importante e indissociável do processo global
de educação das crianças e
dos adolescentes, em especial, nos tempos atuais em
que presenciamos o aumento alarmante da obesidade
infanto-juvenil,
motivada
principalmente pelos maus
hábitos alimentares e o sedentarismo. Trabalhos científicos apontam para a nítida
relação entre sedentarismo
e obesidade, as co-morbidades, em especial: diabetes
e hipertensão arterial. Ante
essa realidade, tornam-se,
necessários e urgentes, programas de educação para
a saúde que estimulem atividades físicas, com conscientização de pais, jovens e
da sociedade com um todo.
Muita coisa já se faz. Precisa
mais!
No entanto, há algo
que preocupa no que se refere aos adolescentes que
praticam esporte. Sabemos
que o jovem é intensamente
voltado para o corpo, para

a construção da sua autoimagem. E o que acontece?
O adolescente é imediatista.
Quer ganhar músculos e corpo atlético a curto prazo, seja
para querer ficar mais forte
frente aos amigos, seja para
se tornar mais atraente para
as meninas, não esquecendo
outros motivos, tais como:
insatisfação com seu corpo e
o culto exagerado ao mesmo
na nossa moderna sociedade.
Aí é que entra o uso e abuso
dos esteroides anabolizantes
androgênicos, vulgarmente
conhecidos como “ bombas”,
sendo esse uso reforçado por
um verdadeiro mito: as práticas esportivas associadas
ao uso dessas drogas provocará neles um melhor rendimento, desempenho, destreza para os que dela fazem
uso.Tudo pura enganação!
Tudo fruto de propaganda
enganosa e prejudicial!
Centenas de trabalhos científicos mostram que
aminoácidos, sempre usados
em excesso originarão sobrecarga renal; os carboidratos
(energéticos) acarretam ga-

nho de peso; a creatina pode
causar hipertensão arterial
severa. São vários os efeitos colaterais dessas “bombas”: retenção de líquidos,
aumento do colesterol,virilização, dores nas articulações, aumento de pressão
arterial, tumores no fígado,
entre outros. E o que dizer dos efeitos psicológicos
como variações do humor,
agressividade, quadros psicóticos de depressão e até
suicídio? Na adolescência já
está provado: há aceleração
da puberdade, fechamento
precoce das epífises ósseas, originando baixa estatura. No nosso Serviço de
Adolescência, no Hospital
Universitário de Taubaté, já
constatamos baixa estatura
por abuso desses esteroides,
justamento na fase de estirão do crescimento (12 a 15
anos). Simplesmente esses
meninos pararam de crescer! Tudo em nome do que
eles denominam de aquisição de “massa”, massa muscular a qualquer custo. E,
essas drogas estão aí, sendo

EXPEDIENTE

vendidas, sem o menor controle, inclusive pelas redes
sociais.
Compete aos pais,
aos educadores, aos profissionais da saúde trabalharem, conscientizando os
adolescentes, denunciando
esse abuso (ou crime?), destacarem o papel importante
e salutar exercido pela prática de atividades físicas aliada
à orientação de bons hábitos
alimentares, repouso, senão
teremos toda uma geração
de doentes em várias escalas,
com alto custo econômico e
social. Temos que levantar
a nossa voz ante o que presenciamos. A comercialização dessas “bombas” gera
milhões de dólares para a
ávida indústria farmacêutica
interessada tão somente nos
seus lucros.
NÃO PODEMOS ESMORECER! CUMPRAMOS O
NOSSO PAPEL! UMA GERAÇÃO CORRE PERIGO!
FAÇAMOS ISSO EM NOME
DOS NOSSOS FILHOS E
NETOS!
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OPORTUNIDADES

Pinda está no ranking das
cidades que mais contrataram
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Seguindo na contramão
da crise econômica que o
país enfrenta, Pindamonhangaba apresentou números positivos na balança
do emprego no primeiro
trimestre do ano, segundo
dados divulgados na última sexta-feira (22), pelo
Caged – Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, do Ministério do
Trabalho.
Em janeiro, fevereiro e
março, a cidade abriu 590
novos postos de trabalho
formal e ﬁgurou em 46º lugar entre os 50 municípios
melhor classiﬁcados.
No início do mês, o
jornal Tribuna do Norte divulgou dados que já
sinalizavam crescimento
do emprego em Pindamonhangaba.
Na ocasião,
uma pesquisa elaborada
pelo SindusCon-SP– Sindicado da Indústria da Construção Civil do Estado de
São Paulo – em parceria
com a FGV – Fundação Getúlio Vargas, mostrou que
o município registrou 53
novas contratações no setor, totalizando 1.750 vagas

ativas, um crescimento de
3,12% sobre janeiro.
Na região do Vale do Paraíba, Pinda foi a única da
região no ranking do Caged
das cidades que mais geraram emprego com carteira
assinada, enquanto outros
municípios, como São José
dos Campos, por exemplo,
entraram na lista dos que
mais demitiram no período.
Nos 46 municípios do
Vale do Paraíba, Litoral
Norte e Região Bragantina,
foram fechadas 1.423 vagas
de trabalho. No primeiro
trimestre, o saldo negativo
é de 5.815 postos.
Atrás de São José, entre as cidades que mais fecharam postos de trabalho
em março deste ano estão
Taubaté (-301), Ubatuba
(-274) e Jacareí (-113).
Em todo o país, o número de trabalhadores
com carteira assinada no
Brasil caiu ainda mais
no primeiro trimestre de
2016, e foi o pior resultado para um 1º trimestre
desde o início da série do
Ministério do Trabalho e
Emprego-MTE, iniciada
em 2002.

Divulgação

Setor de construção civil é um dos responsáveis pelo sucesso de Pinda

VEJA AS 50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM NO PRIMEIRO TRIMESTRE
RS-Santa Cruz do Sul, 5.064
SP-Franca, 4.936
MG-Nova Serrana, 3.248
RS-Venâncio Aires, 3.188
SC-Blumenau, 2.801
RS-Vacaria, 2.780
GO-Cristalina, 2.057
SP-Guairá, 1579
SP-Vista Alegre do Alto, 1.277
PR-Capanema, 1.265
MG-São Gotardo, 1.234
SP-Birigui, 1.181
AL-Arapiraca, 1.087

MA-Imperatriz, 1.006
SP-Jose Bonifácio, 974
SP-Vinhedo, 954
RS-Novo Hamburgo, 945
PA-Canaã dos Carajás, 872
SP-Castilho, 834
SC-Chapeco, 817
SP-Barretos, 796
SP-Pontal, 754
MT-Paranaíta, 754
SC-Tubarão, 751
SP-Pitangueiras, 747
SC-Timbó, 738

MT-Campo Novo do Parecis, 713
SP-Planalto, 711
SP-Ariranha, 705
SC-Brusque, 696
SC-São Joaquim, 675
RS-Bom Jesus, 674
GO-Rio Verde, 672
BA-Juazeiro, 649
BA-Dias D’Ávila, 648
PR-Rio Negro, 646
SP-Itapira, 643
SP-Franco da Rocha, 633
SP-Novo Horizonte, 630

MT-Campo Verde, 620
PR-Palmas, 619
SC-São Jose, 615
PE-Goiana, 608
SP-Vargem Grande Paulista, 598
SP-Mendonca, 595
SP-Pindamonhangaba, 590
GO-Goiatuba, 583
MT-Claudia, 579
SP-Adamantina, 575
SP-Monções, 573

Sindicato dos Metalúrgicos vai sortear
carro, motos e TVs pelo Dia do Trabalhador
Guilherme Moura

Ganhador do carro do ano passado, Guilherme Lima, ao lado de amigos e
membros do Sindicato dos Metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba realiza neste
domingo, dia 1º de maio,
um evento em comemoração ao Dia do Trabalhador
com sorteio de um carro,
três motos e dez TVs, no
Sítio 4 Milhas.
O evento, que começará às 10 horas com uma
missa, terá brinquedos inﬂáveis para as crianças e
apresentação de grupos de
pagode. Os prêmios serão
sorteados pela listagem
geral de sócios. Também

haverá sorteios de brindes
só para quem estiver presente.
Segundo o presidente
Renato Mamão, a realização do evento é uma
conquista para a direção.
“Muitos sindicatos, até
maiores que o nosso, não
tem a nossa estrutura e
não fazem grandes festas
como a gente. Tudo isso
é esforço da direção para
administrar bem o patrimônio do trabalhador,
sempre buscando valorizar o sócio do sindicato,

que colabora para fortalecer a categoria”, disse.
O evento é exclusivo
para sócios do sindicato e
seus dependentes, inclusive os sócios membros do
Comitê Sindical dos Aposentados
Metalúrgicos,
que também participam
dos sorteios.
O Sítio 4 Milhas ﬁca na
av. Antonio Pinheiro Junior, no Jardim Cristina, em frente ao colégio
Anglo. Mais informações no site sindmetalpinda.com.br.

Mais de 1/3 dos proﬁssionais
Governo abre 38 vagas para
de RH nunca entrevistou uma
pessoas com deﬁciência e
reabilitados pelo INSS no Vale pessoa com deﬁciência
O programa Emprega
São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos
pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do
Emprego e Relações do
Trabalho, em parceria
com o Ministério do Trabalho e Emprego, oferece
nesta semana 38 vagas de
trabalho disponíveis para
pessoas com deﬁciência
no Vale do Paraíba.
As cidades com maior
número de vagas são
Taubaté e Ilha Bela – ambas com 19 postos. Para
Pindamonhangaba e Guaratinguetá, o Estado dis-

ponibilizou duas vagas em
cada município.
Segundo a assessoria do Estado, são vagas
em diversas áreas e para
ter acesso basta acessar
o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar
login, senha e informar
os dados solicitados. Outra opção é comparecer a
um PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador
com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, laudo médico com o CID – Código
Internacional de Doenças
e Audiometria (no caso
de deﬁciência auditiva).

Quem não tiver o laudo
será orientado no próprio
PAT sobre como proceder
para conseguir a documentação exigida. O candidato pode comparecer
na sede do Padef, localizado, na rua Boa Vista, 170
– 1° andar.
O cadastramento do
empregador também poder ser feito pelo site do
Emprega São Paulo ou
PAT. Para disponibilizar
vagas por meio do sistema,
énecessária a apresentação do CNPJ da empresa,
razão social, endereço e o
nome do solicitante.

Uma pesquisa feita pela
Catho, site de empregos, e
a consultoria iSocial, revelou que 35% dos proﬁssionais de RH nunca entrevistaram um proﬁssional com
algum tipo de deﬁciência.
Embora tenha diminuído em relação à edição
anterior do estudo, quando 51% dos proﬁssionais
de RH disseram nunca
ter entrevistado um PcD,
o percentual continua em
um patamar elevado e indica que a contratação de
pessoas com deﬁciência
possivelmente não é uma
realidade em boa parte das

empresas brasileiras.
Quando questionados
sobre a capacidade de realizar um recrutamento ou
seleção de um proﬁssional
com deﬁciência, 41% dos
proﬁssionais de RH aﬁrmaram que se sentem parcialmente preparados para
realizar o processo.
A pesquisa também indica que 4% dos proﬁssionais se consideram inaptos
em realizar o recrutamento. Já 9% e 34% se consideram levemente preparados
e quase totalmente capazes
de realizar a seleção, nessa
ordem. Os dados apontam

que somente 12% dos proﬁssionais se sentem totalmente capazes para a contratação de PcDs.
“Os números sugerem
uma melhora no cenário
em relação à contratação
de pessoas com deﬁciência, mas ainda há muito
o que avançar. A questão
cultural e a compreensão
da importância da diversidade no ambiente de trabalho são aspectos cruciais
para que mais empresas
passem a entrevistar e contratar PcDs”, aﬁrma Murilo
Cavellucci, diretor de Gente
e Gestão da Catho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 156/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. AGRO PASTORIL
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA
JOSE LUIZ MARCONDES, BAIRRO MOMBAÇA inscrito no município sob a
sigla SO110607022000, para que efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no
referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida,
os serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que
cobrará os custos do trabalho efetuado. 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 de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 157/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (A) MARTA
MARIA DE OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ
MARCONDES, inscrito no município sob a sigla SO110607017000, para que
efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no referido imóvel no prazo de 90 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida,
os serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que
cobrará os custos do trabalho efetuado. 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 de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 158/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr(a). MARTA MARIA DE
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ MARCONDES,
BAIRRO MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla SO110607017000, para
que efetue a LIMPEZA DO 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
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-008/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JEREMIAS ANGELO
DE FREITAS, responsável pelo imóvel localizado na Rua Maria Marta Romão,
lote 13, quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia para que tome ciência
da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52510/2016, lavrado em função de obra
sendo executada sem projeto aprovado junto a Prefeitura, tendo em vista que o
processo nº 359/2016 foi indeferido, infringindo assim o Código de Ediﬁcações
de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 03 (TRÊS) 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 156/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. AGRO PASTORIL
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA
JOSE LUIZ MARCONDES, BAIRRO MOMBAÇA inscrito no município sob a
sigla SO110607022000, para que efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no
referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida,
os serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que
cobrará os custos do trabalho efetuado. 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 de Administração
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-008/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JEREMIAS ANGELO
DE FREITAS, responsável pelo imóvel localizado na Rua Maria Marta Romão,
lote 13, quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia para que tome ciência
da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52510/2016, lavrado em função de obra
sendo executada sem projeto aprovado junto a Prefeitura, tendo em vista que o
processo nº 359/2016 foi indeferido, infringindo assim o Código de Ediﬁcações
de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 03 (TRÊS) 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

PREZADOS SERVIDORES MUNICIPAIS E BOLSISTAS CADASTRADOS
NO PROGRAMA PEAD (PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO
DESEMPREGO) DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
QUE O PRAZO PARA RETIRADA DAS CESTAS BÁSICAS REFERENTE
A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 SEGUIRA AS SEGUINTES
DATAS.
Dias - 02/03/04/05/06 de Maio - das 08:00 as 18:00 - Não fecha para almoço Ajudante para auxilio no transporte de cestas é até as 17:00.
Dia - 07 de Maio - Sábado - das 08:00 ao 12:00 - Não ha ajudante para auxilio ao
transporte de cestas.
Caso o servidor venha perder o prazo de entrega, o mesmo terá o prazo até o dia
17/05/2016 das 08:00 as 12:00 - 13:30 as 16:40.
Entrada pela portaria da Secretaria de Obras, não é permitida a entrada de veículos
particulares, não há ajudante para auxilio no carregamento da cesta.

Tribuna do Norte
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 REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2016 (PMP 10149/2016)
Para “contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de
construção por um período de 12 meses”, com encerramento dia 16/05/16 às 08h
e abertura às 08h30.
PREGÃO Nº. 084/2016 (PMP 10150/2016)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura
securitária para veículos oﬁciais pertencentes à frota da SEC, pelo período de 12
meses”, com encerramento dia 16/05/16 às 14h e abertura às 14h30.
PREGÃO Nº. 085/2016 (PMP 10151/2016)
Para “aquisição de projetor (data show), impressoras multifuncional mono laser e
scanner para atender às necessidades das Secretarias e Departamento da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 17/05/16 às 08h e abertura
às 08h30.

DATA: 26/04/2016
FUNÇÃO
COORDENADOR DE FAST FOOD
DEPILADORA
GERENTE COMERCIAL JUNIOR
MARCENEIRO
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.

ATO N° 12, DE 26 DE ABRIL DE 2016.
Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para
apurar indícios de irregularidade administrativa cometida

PREGÃO Nº. 089/2016 (PMP 10411/2016)
Para “contratação de empresa especializada em serviço de desobstrução de redes
de água pluvial e ramais de esgoto e galeria de águas pluviais, pelo período de 12
meses”, com encerramento dia 18/05/16 às 14h e abertura às 14h30.
PREGÃO Nº. 090/2016 (PMP 10415/2016)
Para “aquisição de foco cirúrgico para o setor Saúde da Mulher”, com encerramento
dia 19/05/16 às 08h e abertura às 08h30.
PREGÃO Nº. 091/2016 (PMP 10416/2016)
Para “contratação de empresa especializada para locação de equipamento(s)
totalmente automatizado para o setor de Imunohematologia para realização de
exames de analises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos
os reagentes e insumos necessários para os exames, ao Laboratório Municipal
de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia
19/05/16 às 14h e abertura às 14h30.
PREGÃO Nº. 092/2016 (PMP 10418/2016)
Para “contratação de empresa especializada para locação de equipamento(s)
totalmente automatizado para o setor de Hematologia I para realização de exames
de analises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos os
reagentes e insumos necessários para os exames, ao Laboratório Municipal de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia
20/05/16 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.
*** CONTRATOS ***
PREGÃO Nº. 024/2016 (PMP 6014/2016)
Objeto: aquisição de creme de barreira para atender o paciente Luiz Otávio Laurindo
Machado, conforme mandado judicial, nº. 445.01.2011.008543-5/000000-000, ordem
nº. 1474/2011.
Contrato 060/2016.
Data de assinatura: 08/04/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 46.080,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Comercial 3 Albe Ltda.
Assina pela contratada: João Alberto Araújo da Silva.
PREGÃO Nº. 045/2016 (PMP 7680/2016)
Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração do P.P.R.A.(Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais) documento base e LTCATs (Laudos Técnicos
das Condições Ambientais do Trabalho) de todas as secretarias do município,
incluindo o Gabinete e a Sub Prefeitura de Moreira César.
Contrato 073/2016.
Data de assinatura: 13/04/2016.
Vigência: 05 meses.
Valor: R$ 68.430,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Administração.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Contratada: CM Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda EPP.
Assina pela contratada: Alexandre Bias Fortes Dimerlo Soares.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº. 018/2016 (PMP 5065/2016)
Objeto: Aquisição de materiais elétricos necessários para manutenção e revitalização
da iluminação de diversas praças já existentes, assim como implantações em novos
locais, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI
Autorização: 0489/2016 – Valor: R$ 3.640,00 – Data: 11/04/2016
Contratada: Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP
Autorização: 0490/2016 – Valor: R$ 18.126,00 – Data: 11/04/2016
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda EPP
Autorização: 0488/2016 – Valor: R$ 67.769,00 – Data: 11/04/2016
PREGÃO Nº. 026/2016 (PMP 6018/2016)
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecções de impressos para
atender o programa e-SUS.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Augusto Fernandes Moreira ME
Autorização: 0515/2016 – Valor: R$ 3.879,40 – Data: 07/04/2016
Contratada: Marquinhos Artes Gráﬁcas Ltda EPP
Autorização: 0516/2016 – Valor: R$ 5.524,24 – Data: 07/04/2016
Contratada: Puccinelli Graﬁca e Editora Ltda
Autorização: 0517/2016 – Valor: R$ 1.554,00 – Data: 07/04/2016
PREGÃO Nº. 028/2016 (PMP 6022/2016)
Objeto: Aquisição de materiais elétricos a ﬁm de atender o Departamento de
Assistência Social e setores e Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI
Autorização: 0507/2016 – Valor: R$ 4.430,00 – Data: 12/04/2016
Contratada: Raul Rabello Neto EPP
Autorização: 0508/2016 – Valor: R$ 1.354,80 – Data: 12/04/2016
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP
Autorização: 0496/2016 – Valor: R$ 4.831,00 – Data: 12/04/2016
PREGÃO Nº. 029/2016 (PMP 6024/2016)
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para serem utilizados pelo Departamento
de Obras e Viação e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI
Autorização: 0493/2016 – Valor: R$ 65,12 – Data: 11/04/2016
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda
Autorização: 0491/2016 – Valor: R$ 1.804,40 – Data: 11/04/2016
Contratada: F R da Silva Tintas ME
Autorização: 0492/2016 – Valor: R$ 3.065,25 – Data: 11/04/2016
Contratada: Raul Rabello Neto EPP
Autorização: 0494/2016 – Valor: R$ 2.135,65 – Data: 11/04/2016
PREGÃO Nº. 044/2016 (PMP 7679/2016)
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender o dimensionamento da necessidade
apresentada no plano emergencial de dengue no ano de 2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Cirúrgica São José Ltda
Autorização: 0502/2016 – Valor: R$ 19.059,60 – Data: 12/04/2016
Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Autorização: 0503/2016 – Valor: R$ 19.370,00 – Data: 12/04/2016
Contratada: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
Autorização: 0504/2016 – Valor: R$ 24.660,00 – Data: 12/04/2016
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde Ltda
Autorização: 0501/2016 – Valor: R$ 828,00 – Data: 12/04/201

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DE SÃO PAULO
38º D.E. RIO PARAÍBA DO SUL
GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP
Fundado em 31 de janeiro de 1982
Sede: Estrada Municipal do Massaim, nº 08, bairro Massaim, Pindamonhangaba / SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS
MEMBROS JUVENIS, ANTIGOS ESCOTEIROS, ESCOTISTAS, PIONEIROS E
COLABORADORES DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP E ASSEMBLEIA
ORDINÁRIA DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP.

As Diretorias da APRMJAEEPCGEI-97 e do GE Itapeva – 97 SP, de
acordo com os artigos 11 e letra “e” e 27 e parágrafo único do Estatuto da
Associação e artigos 31 a 34 e incisos do Estatuto da UEB, vêm pelo presente

trinta minutos em primeira convocação e em segunda convocação às 16
horas e trinta minutos, na sede do Grupo Escoteiro, situada nesta Cidade, na
Estrada Municipal do Massaim, número 08, bairro Massaim, para:
1 – Deliberação sobre as Contas do Exercício de 2015;
2 – Eleições das Diretorias e das Comissões Fiscais para
o biênio 2016 / 2018;
3 – Assuntos gerais.

A COSMETAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA., torna público que Requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação N° 3004457 para a produção de Laminados
não planos de ferro e aço., sito à Estrada do Atanásio, 351 Jd. Padre
Rodolfo Pindamonhangaba/SP.

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

PREGÃO Nº. 088/2016 (PMP 10410/2016)
Para “contratação de empresa especializada para disponibilizar proﬁssional
em reumatologia para realização de consultas pelo período de 12 meses”, com
encerramento dia 18/05/16 às 08h e abertura às 08h30.

Ordinária a realizar-se no dia 04 de junho de 2016, sábado, às 15 horas e

Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Coordenador Geral de Almoxarifados
Município de Pindamonhangaba - SP
Tel: (12) 98279-0239

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

PREGÃO Nº. 086/2016 (PMP 10153/2016)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço e mão de obra
de instalação de (03) três portas de vidro com sistema automático, com fornecimento
de todo o material, incluindo portas e estruturas necessárias e garantia de 24(vinte
e quatro) meses e com a realização de manutenções preventivas quadrimestrais
durante esse período”, com encerramento dia 17/05/16 às 14h e abertura às 14h30.

convocar os Membros da Assembleia com direito a voto para Reunião

atenciosamente

27 DE ABRIL DE 2016

Pindamonhangaba, SP, 26 de abril de 2016

Clovis San-Martim Leite de Abreu
Dir. Presidente

pelo Vereador Martim Cesar.

VEREADOR

FELIPE

CÉSAR,

Presidente

da

Câmara

de

Vereadores

de

Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito – CEI, nos termos dos
artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno, para apurar indícios de
irregularidade administrativa cometida pelo Vereador Martim Cesar, denunciada em rede social e
corroborada pelo relatório final da Sindicância n° 01/2015 desta Casa de Leis.
Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Janio Ardito Lerario
2. José Carlos Gomes – Cal
3. Ricardo Piorino
Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta data,
podendo ser prorrogado.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Publicada no Departamento Legislativo
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
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COTIDIANO
Pátio Pinda tem promoção para
roda gigante ‘Galinha Pintadinha’
Divulgação

O espaço Galinha Pintadinha no Shopping Pátio Pinda
está com ingressos promocionais a grupos de estudantes e
clientes que consumirem na
praça de alimentação do empreendimento.
Professores e responsáveis
interessados devem entrar em
contato com o Departamento
de Marketing pelo telefone (12)
3522-5591 e agendar a visita. Os
ingressos saem por R$ 7 e vale
ressaltar que para a retirada
será necessário a apresentação
das carteirinhas de estudante
ou um termo emitido pela instituição comprovando o registro
escolar dos alunos.
Para aqueles que consumirem na praça de alimentação,
a promoção vale de segunda a
quinta-feira, com os ingressos
a R$ 20, o cliente também ganhará um cupom de desconto
para comprar dois bilhetes a
R$ 15.
Espaço tem atraído
centenas de crianças
e seus pais

POLÍCIA

ESPORTES

Simulacro é encontrado com
adolescentes na região central
A equipe da Polícia Militar
abordou dois adolescentes no
centro de Pindamonhangaba,
na noite de segunda-feira (25),
encontrando com eles um simulacro de arma de fogo.
De acordo com os policiais,
naquela região estavam ocorrendo vários roubos, por dois
ou mais meliantes, e os autores
tinham as mesmas características.
Os jovens, de 15 e 16 anos
foram conduzidos ao Distrito
Policial, ﬁcando à disposição da
Justiça.

Divulgação

RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS
CATEGORIA PRINCIPAL SALONÃO 2016
QUARTA-FEIRA (20) - RESULTADO
DORTMUNT 13 X 1 SHALK 51
UNIÃO PEDRO LENECE 5 X 8 SERROTE

LOCAL
ZITO
ZITO

HORÁRIO
19H30
20H30

QUINTA-FEIRA (28) - PARTIDAS
VILA S. JOSÉ A X MORUMBI FUTSAL
VILA S. JOSÉ B X CORINTHIANS

LOCAL
ZITO
ZITO

HORA
19H30
20H30

SEXTA-FEIRA (29) - PARTIDAS
FÊNIX X DORTMUND
UNIDOS DO CASTOLIRA X MANTIQUEIRA

LOCAL
HORA
JARDIM ELOYNA 19H30
JARDIM ELOYNA 20H30

Transfusão de sangue
de Testemunhas de
Jeová em discussão
Armas e munições são apreendidas no Maricá no Vale do Paraíba
Durante patrulhamento da
equipe de Ronda Ostensiva
com Apoio de Motocicletas da
Polícia Militar de Pindamonhangaba, na noite de segunda-feira (25), no Maricá, um
homem fugiu para sua casa ao
perceber a presença dos policiais.
O homem, de 28 anos, tentou dispensar um revólver
calibre 32 e, em sua residência, foram encontrados uma
espingarda calibre 28 e duas
munições.
Com as armas e munições
apreendidas ele foi conduzido
ao 1º Distrito Policial e ﬁcou à
disposição da Justiça.

Armas e munições
encontradas pela PM

O produto apreendido com o menor

Divulgação

Os aspectos éticos e
legais da transfusão de
sangue em testemunhas
de Jeová será tema de
evento na Casa do Advogado de São José dos
Campos, nesta quartafeira (27), às 19 horas.
O convidado para falar sobre o assunto é o
promotor de Justiça da
Infância e da Pessoa com
Deﬁciência, Fausto Junqueira de Paula. Também farão parte da mesa
de debates Guilherme
Rabello, membro da Comissão de Ligação com
Hospitais para Testemunhas de Jeová; o médico anestesiologista e
doutor em Ciências pela
Unifesp, Otávio Hipólito,
e a presidente do Gaac

- Grupo de Assistência
à Criança com Câncer,
Rosemary Sanz.
A palestra faz parte
de um ciclo de eventos
da Comissão de Direito
da Saúde e Responsabilidade Civil Hospitalar
da OAB de São José dos
Campos, presidida pela
advogada Sandra Franco. O evento é aberto ao
público e será na Casa
do Advogado, que ﬁca
na avenida Engenheiro
Fonseca, 108, São José
dos Campos. A inscrição
é realizada mediante a
doação de um quilo de
alimento não perecível.
Mais informações: (12)
3941-8511 ou pelo e-mail
saojose.campos@oabsp.
org.br.

QUARTA-FEIRA

pIndAmonhAngABA

27 de ABRIL de 2016

história
Tribuna do Norte

AlTAir FerNANdes CArvAlho

O velho Núcleo de
Ensino Ferroviário (1)
Iniciamos nesta edição artigo referente a este estabelecimento de ensino profissional que existiu na Vila Nair e
foi responsável pela boa formação profissional de muitos pindamonhangabenses.
A pesquisa tem como fonte
inicial o livro de Luiz Carlos
Loberto, ‘Homenagem a Pindamonhangaba – 1705/2005
(Gráfica e Editora São Benedito, Pindamonhangaba-SP,
2006). Complementando o
trabalho, arquivo do jornal
Tribuna do Norte
riado em 27 de novembro de 1935, conforme
decreto estadual, o objetivo
desse estabelecimento de ensino era o de fornecer preparo
básico, teórico e prático para
o exercício profissional relacionado a trabalhar com ferro
(servindo de base para os ofícios de ajustador, operador,
mecânico e ferreiro); madeira
(base para os ofícios de carpinteiro e marceneiro); e eletricidade (ofício de mecânico eletricista e instalador eletricista).
essa escola inesquecível, que
proporcionou ensino e vida profissional para muitos pindamonhangabenses, foi inaugurada
no dia 26 de julho de 1936, pelo
diretor do Centro Ferroviário
da capital, dr. roberto Mange,
com a denominação de Oficina
de Aprendizado do Curso Ferroviário. só em 21 de fevereiro
de 1953, teve substituída a designação para Núcleo de ensino
Ferroviário. de abril de 1948
até 1963 funcionou sob manutenção exclusiva da estrada de

Arquivo TN

C

O antigo Núcleo de Ensino na rua Dr. Gustavo de Godoy, Vila Nair
Ferro sorocabana, passando
então a ser inspecionada em regime de cooperação pelo departamento de Ensino Profissional
da secretaria de educação.
Núcleo de ensino
Ferroviário ‘Bicudo Leme’
essa denominação a escola
recebeu em 1952, de acordo com
a lei 1.742, de 9 de setembro daquele ano, indicação do deputado estadual André Brocca Filho.
Pesquisando sobre o tema vamos encontrar na edição de
10/7/1946: “...era um dos motivos de orgulho de Pindamonhangaba, mantida pelo Governo do estado de são Paulo
em colaboração com a estrada
de Ferro Campos do Jordão.

Destinada ao preparo de artífices especializados ferroviários,
tanto para a própria estrada
como para atividades industriais particulares”.
era, conforme a citada edição, uma escola pequena, as matrículas dependiam da lotação
e possibilidades das oficinas da
ferrovia, motivo pelo qual nunca excediam o total de 50 matriculados. devido ao grande
número de candidatos, o exame
de seleção era rigoroso e fiscalizado e corrigido pelos técnicos e
assistentes da seção de ensino
da estrada de Ferro sorocabana. os candidatos faziam aulas
particulares com o objetivo de
passarem no exame de admis-

são ao Núcleo. Para aqueles sem
condições de pagar professor
particular havia um curso preparatório gratuito que funcionava o
ano todo, às segundas, quartas e
sextas-feiras, à noite, permitindo, com isso, que os candidatos
trabalhassem durante o dia.
Os cursos
de acordo com a matéria
publicada na mencionada edição da Tribuna do Norte, naquele ano de 1946 os cursos de
artífice obedeciam ao seguinte
conteúdo: “ ...compõe-se de
aulas teóricas de português,
matemática, física, eletricidade, tecnologia dos diversos
ofícios, desenho técnico, higiene; de aulas de educação

física corretiva; de trabalhos
práticos de oficinas, havendo
dois ramos: mecânicos ajustadores e marceneiros. Todos
os alunos executam, durante
o curso, as peças de série progressivas, que constam de 93
em ajustagem, 44 em torno e
93 em marcenaria. são feitos
anualmente, cerca de 2.000
trabalhos, sempre expostos ao
público em exposições anuais”.
Para incentivar frequência e
aplicação por parte dos alunos
do curso, a estrada de Ferro
Campos do Jordão pagava diárias aos estudantes, sendo que
o valor destinado a cada aluno
variava de acordo com a sua
média mensal. (Este assunto continua)
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Turma de 1962 do Núcleo de Ensino Profissional ‘Bicudo Leme’. Na foto, enviada pelo leitor e colaborador José Inácio
Filho, as pessoas que foram por ele identificadas

