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Ações da PM
coíbem tráfico de
drogas em Pinda
O capitão PM Ricardo Prolungatti atribui os recentes dados da
Secretaria de Segurança Pública
do Estado, que mostram uma
elevação de 40 para 52 na quantidade de interceptações por tráﬁco de drogas em Pindamonhangaba, de janeiro a abril deste ano

Francielly Godoy

em relação ao mesmo período
de 2015 - o que representa um
aumento de 30% - ao resultado
efetivo do trabalho e das ações
da polícia na cidade. “Isso consequentemente faz crescer o número de apreensões de pessoas e
de entorpecentes”.
PÁGINA 3

Artistas podem fazer
inscrições no ProAC
PÁGINA 5

Comandante do Centro de Operações da PM ao lado do capitão Prolungatti

Curso sobre Sistema
Agroﬂorestal
acontece sábado

História

relembra
Mario Amadei
PÁGINA 2

Taekwondo conquista 17
medalhas na Copa São Paulo

LAR SÃO VICENTE
DE PAULO
PROMOVE
BAZAR JUNINO

As voluntárias do Lar São
Vicente de Paulo promovem
nesta quarta-feira (22), das 14
às 17h30, o Bazar Junino para
arrecadar fundos para a instituição e para os artesãos participantes.
No local serão vendidos bordados, tricô, crochê e outros
produtos artesanais. Também
serão servidos itens de festa junina aos participantes.
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Quinze atletas de taekwondo
de Pindamonhangaba se destacaram na 5ª Copa São Paulo da
modalidade e conquistaram 17
medalhas, sendo 11 de ouro e
seis de prata.
Para Laura de Jesus Marin
Zeferino, que obteve ouro na categoria luta e poomse – método
de treino individual de ataque
e defesa, as vitórias são reﬂexos da dedicação de todos. “É
muito gratiﬁcante vencer. Não
tem sensação melhor do que ver
todo seu esforço dos treinos ser
recompensado. Estão todos de
parabéns”.

PM PRENDE
QUATRO APÓS
ROUBO EM
RESIDÊNCIA

A página de História desta semana relembra Mario
Amadei – um jovem italiano naturalizado brasileiro
que defendeu o Estado de
São Paulo na Revolução de
1932. Em uma entrevista à
Tribuna, em 1995, o ex-combatente e sua esposa Celeste
relataram como foi o período de conﬂito, que os separou momentaneamente.

QUARTA-FEIRA

13º
Parte da equipe que se destacou na Copa São Paulo, disputada no ﬁm de semana

NUBLADO COM PANCADAS DE
CHUVA À TARDE. MUITAS NUVENS,
Fonte
CURTOS PERÍODOS DE SOL
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Curso sobre Sistema Agroﬂorestal
está com inscrições abertas

A inﬂuência midiática

Divulgação

‘Estupro’, ‘impeachment’ e
‘presidenta’ estão entre as palavras
mais buscadas em dicionários

O

s formados em comunicação social costumam analisar certos aspectos na linguagem e comportamento das pessoas baseados em um vasto conhecimento adquirido por meio da leitura e aplicação de conceitos,
exempliﬁcados especialmente no campo das teorias da comunicação.
Um desses ensinamentos é a chamada agenda-setting.
Aos não comunicólogos, cabe-nos ressaltar que signiﬁca basicamente a incorporação de termos, palavras e assuntos exibidos em grande escala pela mídia/imprensa no cotidiano das
pessoas.
Para que todos possam entender a situação, o jornalismo
e as mensagens publicitárias fortemente aplicadas são – seja
por meio de uma propaganda, uma novela ou um ﬁlme, por
exemplo, responsáveis pelas discussões e pelo comportamento do público. O assunto que é debatido nos jornais vira termo
comum no dia a dia das pessoas – ainda que antes elas nunca
tenha se preocupado com aquilo.
Os dois temas mais exibidos e que deram ‘o que falar’ mais
recentemente foram o afastamento da presidente Dilma Rousseﬀ
em virtude da abertura de processo de impeachment e um
caso de estupro coletivo que teria ocorrido em uma favela do
Rio de Janeiro.
Deste modo, devido à agenda-setting, palavras como ‘estupro’, ‘presidenta’ – como os defensores da chefe de Estado
afastada costumam se referir a Dilma Roussef -, e ‘impeachment’ estão entre as mais pesquisadas no mês de maio.
As duas primeiras: ‘estupro’ e ‘presidenta’: foram algumas
das palavras mais consultadas por brasileiros, no maior dicionário digital da língua portuguesa e um dos mais usados no
Brasil - a Priberam.
De acordo com Priberam, a inﬂuência do noticiário e das
novelas gerou picos de buscas de palavras como “apitaço” e
“presidenta”, respectivamente relacionados aos protestos
contra e a favor do Governo e à polêmica sobre a correção
ou não do tratamento no feminino para a então ocupante do
cargo de presidente do país.
No mesmo período, despontaram entre as mais buscadas
no dicionário as palavras “saruê” e “gitana”, ambas muito
pouco usadas no linguajar dos brasileiros em condições normais, mas que ganharam notoriedade em função da novela
Velho Chico.
Outra palavra entre as mais buscadas no Brasil foi “exponencial” um termo distante do uso coloquial mas igualmente
compatível com o cenário atual de crescimento da inﬂação,
aumento do desemprego e outros fatores ligados à crise econômica.
Surpreendentemente, entre as palavras mais consultadas
no país estão expressões soﬁsticadas como “biopsicossocial”,
“resiliência” e “miríade”. Para estes destaques, aparentemente
aleatórios, a Priberam não detectou justiﬁcativas muito claras,
mas é possível que estejam relacionadas ao vocabulário de livros “best-sellers”, outras ocorrências na TV ou no cinema.
Ao leitor ainda curioso, não apenas pelo signiﬁcado de
agenda-setting, mas para o emprego e origem de palavras,
cabe-nos deixar uma dica: procurem por ‘editorial’.

A Fazenda Nova Coruputuba realizará curso
sobre os SAFs - Sistemas
Agroﬂorestais para que o
agricultor tenha um melhor aproveitamento nas
áreas de cultivo. A aula
ocorrerá neste sábado
(25), das 8h30 às 16h30.
Os assuntos abordados
na aula serão: planejamento de um novo espaço
para os SAFs; manejo e
poda das plantações; colheita da especiaria Araruta e visita aos sistemas
agroﬂorestais da fazenda,
e aos facilitadores, José
Ferreira do Sitio S. José
da cidade de Paraty e Patrick Assumpção da Fazenda Nova Coruputuba.
O valor do curso é R$
120, e as vagas limitadas.
Serão oferecidos café da
manhã e almoço com produtos da própria fazenda.
Informações pelo telefone (12) 3643-2666 ou
pelo email guanandicp4@
guanandicp4.com.br.

EMPREGA SÃO PAULO/MAIS EMPREGO OFERECE 263
OPORTUNIDADES NO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO
O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego,
agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela
Sert - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho,
em parceria com o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, oferece nesta semana 263 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, indústria, comércio,
entre outras, no Vale do Paraíba e região.
Os itens escolaridade e experiência para o preenchimento das vagas variam de acordo com a área de atuação e com a empresa.
Área/ Especiﬁcações
Serviços
Indústria
Comércio

Nº de vagas
211
8
38

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS
OPORTUNIDADES EM DESTAQUE
Ocupação
Advogado
Atendente balcão

Local Vaga
Nº Vagas
S. José dos Campos
10
Aparecida
10

COMO SE CADASTRAR
Para ter acesso às vagas 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 e Carteira de Trabalho.
O cadastramento do empregador também poderá ser
feito no site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação
do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome
do solicitante.

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

* José Valdez de Castro Moura

NOSSOS HERÓIS...
A cada Olimpíada, temos a grata satisfação de evocar a grandeza do esforço
humano. Cada atleta dedica a sua vida
a alcançar uma marcaum grande objetivo, buscando o melhor de si. Sabemos
que muito lutam contra enormes e quase intransponíveis diﬁculdades, desde a
falta de recursos às própria limitações
humanas. Contemplemos o grande ensinamento do esporte: não há maiores
nem melhores, isto porque vemos que a
verdadeira grandeza está no esforço humano, no sacrifício que não se mede em
nome de um ideal para ultrapassar o limite das possibilidades.Temos consciência de que um atleta vence por si mesmo,
o que alcança é proveniente de seu esforço pessoal, individual ou no interior de
uma equipe. Entretanto, ﬁcamos felizes

Fundação Dr. João Romeiro

ao ver quanto o atleta, no mais das vezes, estende a sua vitória na palavra sincera de agradecimento aos que ﬁzeram
algo por ele, pessoas que são parte da
sua vida,e, presentearam-no com a medalha merecida do estímulo salutar. E,
esse gesto de agradecimento o eleva mais
ainda, engrandece-o e torna-o um herói
perante todos nós.
Aqui, na nossa amada “Princesa do
Norte Paulista” temos o nosso herói.
Com 17 anos, ele brilhou na Paraolimpíada de Guadalajara (México) o atleta
de natação MATHEUS HENRIQUE DA
SILVA. Trouxe para o nosso país cinco medalhas olímpicas: duas de ouro,
duas de prata e uma de bronze. Ciente
do seu valor, atencioso para com todos,
esse ser humano especial que coloca a

sua sacrossanta família como seu ponto de equilíbrio e, tece palavras sinceras
de agradecimentos aos que fazem parte
da sua brilhante conquista, sorri para a
vida, humilde como devem ser os grandes, está em sintonia com Deus-Pai que
ilumina a sua promissora carreira.
No momento atual em que nos deparamos com séria crise de valores que
atinge a nossa Nação Brasileira, em que
ministros de Estado, deputados e senadores perpetraram falcatruas, atos ilícitos, verdadeiro assalto aos cofres públicos, fatos lastimáveis tão propalados pela
imprensa, Deus nos envia os iluminados
para dar bons exemplos.
E, bons exemplos como o de MATHEUS HENRIQUE DA SILVA é que
devem ocupar a mídia, pois eles elevam

EXPEDIENTE

a nossa autoestima, confortam a nossa
alma, e nos fazem acreditar na existência
de heróis que dão demonstração de superação, caráter, e de amor ao Brasil.
Uma Nação se constrói com homens
verdadeiramente honestos, dedicados,
cumpridores do seu dever, para dizer
“NÃO” aos que propagam o mal e nos
envergonham! “NÃO” à impunidade,
pois o mal só cresce pela omissão dos
bons! Ao vermos prosperar as nulidades, agigantar-se o poder nas mãos dos
maus, não podemos ter vergonha de
sermos honestos como pontuou o grande patrício Rui Barbosa. Combatamos,
isso sim, as nulidades e tomemos o poder dos desonestos, sintamos o valor das
virtudes, para legar aos pósteros um Brasil melhor!
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Ações da polícia aumentam
número de prisões por tráfico
De janeiro a abril deste ano
a Polícia Militar interceptou
na cidade 52 casos de tráfico
de drogas e 14 por porte de entorpecentes, sendo que no ano
passado nesse mesmo período
houve 40 ações por tráfico de
drogas e 22 por porte de entorpecentes. Sobre o crescimento
no índice de tráfico de drogas,
o capitão PM Ricardo Prolungatti ressalta que isso não está
ligado ao aumento de criminalidade em Pindamonhangaba.
“É o resultado da efetividade do
trabalho e ações da polícia, isso
consequentemente faz crescer
o número de apreensões de
pessoas e de entorpecentes”,
destaca.
Segundo dados da polícia, o
comércio de entorpecentes é o
que mais leva os infratores às
unidades prisionais, geralmente homens com idade média de
18 a 25 anos, de bairros mais
periféricos da cidade. Um caso
recente em Pindamonhangaba
foi um casal do bairro Cruz Pequena, que plantava e cultivava
maconha na própria casa.
Em 2015 a Secretaria de Administração Penitenciária de
São Paulo fez um levantamento
no sistema prisional do Estado e
identificou que dos 221.636 presos, 86.354 estão devido ao tráfico
de entorpecentes, representando
38,96% do total de detentos.
Ainda de acordo com a pesquisa, os homens representam
a maior parte se comparando
os gêneros, 77.479 estão no sistema prisional respondendo
ou cumprindo a sentença pelo
tráfico de drogas, em seguida
76.260 são detentos por roubo. Já as mulheres 8.875 estão
presas por tráfico de drogas,
enquanto que o segundo motivo de cárcere também é roubo,
somando 1.239 presas.
Em Pindamonhangaba, de
janeiro a maio desse ano, 53

adultos foram presos – um aumento de 279% em relação ao
mesmo período de 2015, quando
foram 19 pessoas. Enquanto que
11 adolescentes foram detidos
em 2015, e neste ano já foram 20
– um crescimento de 91%.
O capitão PM ressaltou que
Pindamonhangaba está às
margens da rodovia Presidente
Dutra, onde os entorpecentes
mais apreendidos nas operações são crack, maconha e cocaína. A via é o eixo e principal acesso aos infratores, para
eles o armazenamento é mais
fácil, próximo ao litoral e as
serras, liga as maiores cidades
do país, Rio de Janeiro e São
Paulo, além de estar próximo a
penitenciárias como as de Tremembé e de Potim.
O capitão Prolungatti enfatiza que as entorpecentes são
os desencadeadores da maioria
dos crimes. “O homicídio, um
mata o outro por causa de dívida ou rivalidade; um rouba o
carro pra conseguir dinheiro; o
viciado faz pequenos furtos para
manter o vício”, exemplifica. A
droga não está presente apenas
no tráfico, a compra de armas e
o crime organizado são outras
razões pelas quais o infrator comercializa o entorpecente para
conseguir dinheiro e financiar
outros delitos.
As ações em combate as drogas têm sido intensificadas na
cidade, e para que as apreensões
mantenham efetividade, é importante que o cidadão comunique o disque denúncia pelo
181, e fale sobre a suspeita. Para
o capitão da PM, é fundamental passar o maior número de
informações possíveis como o
local onde o tráfico é feito, onde
costumam esconder as drogas,
quantas pessoas costumam ficar
no local e o horário. Vale ressaltar que a ligação é totalmente
anônima.

PM prende quatro após roubo em
residência no Parque das Nações
A Polícia Militar prendeu quatro homens depois deles terem
roubado uma casa no Parque das
Nações, por volta das 17 horas
de segunda-feira (20). De acordo com os policiais, os ladrões
surpreenderam três moradores
que chegavam em casa, levando
eletrônicos e dinheiro.
Durante a fuga, saíram em
direção à Mata dos Padres, no
mesmo bairro onde ocorreu o
roubo, em um carro Ford Focus.
A PM foi informada que o veículo estava chegando ao Arareta-

Francielly Godoy

Capitão da PM de Pinda, Ricardo Prolungatti, durante visita ao centro de operações

Atletas de Pinda se destacam
em campeonato em São Paulo
Quinze atletas de taekwondo
das academias Renove Sosa e
Golden Strike Sosa e dos projetos sociais das associações de
moradores do Araretama, Vila
Suíça e Vila São Paulo foram
até São Paulo participar da 5ª
etapa da Copa São Paulo, nesse
final de semana, e trouxeram
17 medalhas, sendo 11 de ouro
e seis de prata. Para o professor Gutto Guarnieri, dar aos
atletas a chance de participar
de campeonatos os ajuda a
progredir. “Além das medalhas
eles adquirem a experiência de
lutar em um campeonato grande, de abrangência estadual.
Isso conta muito para eles”,
afirma.

Laura de Jesus Marin Zeferino competiu na categoria luta
e poomse - método de treino
individual tanto de ataques com
de defesas – e nas duas ela conquistou a medalha de ouro. Para
ela, além da alegria da vitória foi
também a experiência do primeiro campeonato. “É muito gratificante vencer, ainda mais sendo
minha primeira vez. Não tem
sensação melhor do que ver que
todo seu esforço, todos os treinos
valeram a pena”, conta Laura.
Há vagas em várias partes
da cidade para quem quiser
treinar taekwondo. Na Golden
Strike (rua Monticello, 64, centro) os horários são: segundas e
quartas-feiras das 9 às 10h30 e
Divulgação

ma e se deslocou até a entrada
do bairro, próximo a uma escola. Ao perceberem a presença
dos policiais tentaram fugir, jogando algo pela janela, que não
foi encontrado.
O carro foi abordado próximo
a um depósito de gás, e os autores do assalto reconhecidos pela
vítima. Já no Distrito Policial outra vítima os reconheceu por um
roubo ocorrido anteriormente.
Os pertences das vítimas foram
recuperados e os infratores ficarão à disposição da Justiça.

Lista dos medalhistas da
cidade na 5ª etapa da Copa
São Paulo de Taekwondo
CATEGORIA: Poomse
Matheus Dias - 2º lugar
Daniel Willian Oliveira - 1º lugar
Jefther dos Santos - 1º lugar
Laura Marin - 1º lugar
Augustto Guarnieri - 1º lugar

Liga abre inscrições para
Sub 20 e Sub 10 do Salonão
A Liga Pindamonhangabense de futebol de salão abriu as
inscrições para equipes interessadas em disputar o Salonão
2016, categorias Sub 20 (nascidos em 1997 e 1996) e Sub 10
(nascidos em 2007 e 2006). A

próxima reunião será dia 30
de julho na sede da liga, rua Capitão Martiniano Vieira Ferraz,
167 (ao lado do Mercado Municipal), às 19h30. As inscrições
podem ser feitas na Liga ou
pelo telefone 3648-5278.

das 20 às 21h30, sábados das 10
às 11h30, para adultos e crianças (masculino e feminino). Na
academia Renove (rua Maria
Alves Fernandes, 98 - Jardim
Yassuda) são: terças e quintasfeiras das 9h30 às 10h30, das
14 às 15 e das 21 às 22 horas,
também para adultos e crianças (masculino e feminino). No
centro comunitário do Araretama são três vezes por semana:
segundas, quartas e sextas-feiras
das 16h30 às 18, das 19 às 20 e
das 20 às 21h30, modalidade
masculino e feminino, mas só
para adultos. Nos bairros Vila
Suiça e Vila São Paulo os dias
são os mesmos, terças e quintas-feiras, porém com horários
diferentes. Na Vila Suíça, das 9
às 10 e das 18 às 19 horas, para
adultos e crianças (masculino
e feminino). Na Vila São Paulo, das 15h30 às 16h30 e das
16h30 às 17h30, também para
adultos e crianças (masculino e
feminino). Quem se interessar
pode também entrar em contato
com os professores: Geovano
(12) 99178-5211 e Matheus (12)
99238-2794 para treinos no
Araretama e nos demais locais
com Augustto Guarnieri (12)
98238-5345 e Ronaldo (12)
99773 5257.

Laura Marin disputou seu primeiro campeonato e
conquistou duas medalhas de ouro

Luta
Julia Amaral - 2º lugar
Manuelly Falcão - 2º lugar
Jefther dos Santos - 2º lugar
Anna Macedo - 2º lugar
Thiago Faria - 2º lugar
Nycolas Senna - 1º lugar
Laura Marin - 1º lugar
Wesley dos Santos - 1º lugar
Daniel Willian Oliveira - 1º lugar
Julia Leite - 1º lugar
Geovano Gonçalves - 1º lugar
Matheus Dias - 1º lugar
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Retificação do balanço da Fundação Dr. João Romeiro

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Lar da Criança “Irmã Júlia”
Rua São João Bosco, nº.744, Bairro

DE PINDAMONHANGABA

Santana, Cep.12.403.010

		
Comunicado
A Diretoria do Lar da Criança “Irmã
Júlia” comunica aos associados que,
por motivo de força maior, a Assembleia
Geral Extraordinária marcada para o
dia 24 de junho do corrente ano, às
16 h., foi transferida para o dia 16 de
julho de 2016, às 16,30 h., na sede
da instituição, cumprindo a pauta já
determinada.
Pindamonhangaba, 20 de junho de
2016
				
Mary Lucy Siqueira Soares
Vice - Diretora

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS
ARTES
Pindamonhangaba, 20 de junho de
2016.
CONVOCAÇÃO 2° Reunião Extraordinária 2016
O CGCA, Conselho Gestor do Ceu
das Artes de Pindamonhangaba,
vem através deste convocar seus
membros, e pessoas interessadas,
para a segunda reunião extraordinária
do ano. A se realizar no dia 22/06/2016
(quarta feira) as 17h, na Obra do CEU
das ARTES no Vale das Acácias,
localiza Av. das Orquídeas nº 395
Moreira Cesar.
Pauta:
1. Proposta e providencias para a
programação do dia 29/06 aonde será
o inicio das atividades do CEU das
ARTES;
Ranta B. Serra de C. Pimentel
Coordenadora do CGCA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de

Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 6ª 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 16horas do dia 29 de junho 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 de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 22 de junho de 2016.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

LICENÇA DA CETESB
MULTIPLA-PINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP. torna
público que requereu na CETESB (Agência de Taubaté) a Licença de Operação para
preparação de massa de concreto e argamassa para construção e fabricação de
concreto usinado, sito à Estrada Carlos Guedes Lopes Filho, s/n, bairro Araretama,
Pindamonhangaba/SP.
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Teatro, dança e artes cênicas:

Últimos dias para inscrições
nos editais do ProAC Cultura
Concursos estabelecem cota de 50% para projetos do interior, litoral e Grande São Paulo
Esta semana encerra-se
o prazo de inscrições para
os editais de teatro, dança
e artes cênicas do ProAC,
programa de incentivo da
Secretaria da Cultura do
Estado. Os documentos
estão disponíveis no site
www.cultura.sp.gov.br e
vão selecionar 84 projetos
nessas três linguagens.
Os proponentes da área
teatral podem se inscrever
até esta quarta-feira (22).
Já as inscrições para os
editais para a difusão e circulação e primeiras obras
de dança vão até quintafeira (23); os editais de
produção de espetáculo
inédito de dança, produção de espetáculo, circulação e difusão artes cênicas

voltado para o público infanto-juvenil e para a rua
vão até sexta-feira (24).
Os interessados nos
editais de teatro poderão
concorrer para obter apoio
à produção e temporada de espetáculos inéditos; circulação e difusão;
e produção de primeiras
obras. Já os editais de
dança estão divididos em
três concursos: produção e
temporada de espetáculos
inéditos; difusão e circulação de espetáculo; e primeiras obras.
Ainda há concursos
abertos para artes cênicas
voltado para o público infantil e/ou juvenil em dois
segmentos: produção e
temporada de espetáculos

Divulgação

inéditos; e a circulação e
difusão dessas apresentações; ainda há o edital que
incentiva a montagem que
estimulem a ocupação do
espaço público como praças, ruas e parques.
Os editais estabelecem
que 50% dos projetos selecionados sejam de proponentes do interior, litoral
e Grande São Paulo. Ao
se inscrever, o proponente que deseja inserir o seu
projeto dentro da cota deverá comprovar atuação
artística na região, assim
como sua sede e residência
por meio de comprovante
de endereço cadastrado.
Todas essas informações
devem ser declaradas no
sistema digital.

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. 293/2015 (PMP
32424/2015) – reabertura
Para “contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços médicos em oftalmologia
com fornecimento de material e
mão de obra nas especialidades
de oftalmologia para realização
de cirurgias e procedimentos
oftalmológicos pelo período de
12 meses”, com encerramento
dia 07/07/16 às 14h e abertura às
14h30.
PREGÃO Nº. 126/2016 (PMP
13395/2016)
Para “Locação de equipamento
Next Generation Firewall (NGFW)
para substituição de firewalls
existentes
na
Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
incluindo
serviços
de
instalação,
configuração, treinamento, garantia
e suporte, conforme especificações
deste termo de referência por
36 (trinta e seis) meses”, com
encerramento dia 05/07/16 às 14h
e abertura às 14h30.
PREGÃO Nº. 146/2016 (PMP
14942/2016)
Para “aquisição de calcário
para suprir as necessidades
do Convênio do Leite, firmado
pelo
município
através
do
Departamento de Agricultura com
a Agência Paulista de Tecnologia
dos
Agronegócios”,
com
encerramento dia 06/07/16 às 08h
e abertura às 08h30.
PREGÃO Nº. 147/2016 (PMP
14943/2016)
Para “Contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços em prótese dentária
total (PT) superior e/ou inferior,
prótese dentária parcial removível
em CRCO (PPR CrCo) superior
e
inferior,
prótese
dentária
provisória (PPR) superior e/ou
inferior e confecção de armação
de protease parcial removível em
cromo cobalto, com fornecimento
de material e mão-de-obra, pelo
período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 06/07/16 às 14h
e abertura às 14h30.
PREGÃO Nº. 151/2016 (PMP
15992/2016)
Para
“aquisição
de
lousa
panorâmica e tela interativa,
projetor multimídia, notebook,
instalação e configuração da
lousa/projetor e capacitação dos
educadores da rede pública de
ensino”, com encerramento dia
05/07/16 às 08h e abertura às
08h30.
PREGÃO Nº.
15994/2016)

153/2016

(PMP

Para “contratação de empresa
especializada
na
prestação
de
serviços
em
apoio
à
operacionalização e fortalecimento
do programa de educação,
monitoramento e controle dos
pacientes portadores de diabetes
tipo 1, tipo 2 e gestacional insulinodependentes, pelo período de 12
meses”, com encerramento dia
08/07/16 às 08h e abertura às
08h30.

o setor de Urinalise I e II 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”,
em favor da empresa Biogenetix
Importação e Exportação Ltda,
o item 01, no valor total de R$
472.320,00.

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.

PREGÃO Nº. 144/2016 (PMP
14877/2016)
A autoridade superior homologou,
em 13/06/2016, a adjudicação do
pregoeiro na licitação supra, que
cuida de “aquisição de brinquedos
de madeira tipo eucalipto tratado
e reforçado para montar dois
parquinhos infantis no Parque da
Cidade”, em favor das empresas:
Assertiva Comércio e Serviços
Ltda ME, os itens 03, 04, no valor
total de R$ 2.434,84; Monn Sea
Comercial Ltda ME, o item 01, no
valor total de R$ 2.520,00; Tratora
Tratamento de Madeiras Comércio
Importação e Exportação Ltda
ME, os itens 02, 05, 06, no valor
total de R$ 4.619,46.

*** HOMOLOGAÇÕES ***
PREGÃO Nº. 091/2016 (PMP
10416/2016)
A autoridade superior homologou,
em 13/06/2016, a adjudicação
do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “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”,
em favor da empresa Laft Comércio
de Materiais para Diagnósticos
Laboratoriais EIRELI, o item 01, no
valor total de R$ 234.000,00.
PREGÃO Nº. 092/2016 (PMP
10418/2016)
A autoridade superior, com base
no parecer da área técnica da
Secretaria de Saúde, conforme
ata da sessão, homologou e
adjudicou,
em
14/06/2016,
a licitação supra, que cuida
de “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”, em favor da empresa
Laft Comércio de Materiais
para Diagnósticos Laboratoriais
EIRELI, o item 01, no valor total
de R$ 583.200,00.
PREGÃO Nº. 093/2016 (PMP
10419/2016)
A autoridade superior homologou,
em 13/06/2016, a adjudicação
do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “Contratação de
empresa
especializada
em
locação de equipamento (s)
totalmente automatizado para

PREGÃO Nº. 145/2016 (PMP
14879/2016)
A autoridade superior homologou,
em 13/06/2016, a adjudicação do
pregoeiro na licitação supra, que
cuida de “contratação de empresa
especializada
na
realização
de exames cardiológicos, pelo
período de 12 meses”, em favor
da empresa Unicard Centro de
Diagnósticos S/C Ltda EPP, o item
01, no valor total de R$ 768.120,00.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº. 130/2016 (PMP
13400/2016)
A autoridade superior, face a
manifestação
do
pregoeiro,
considera fracassada a licitação
supra que cuida de “Contratação
de empresa especializada para
realizar a retifica do motor do
trator MF 290 e restituir a bomba
injetora do motor do trator MF
290 para suprir as necessidades
do Convênio do Leite, firmado
pelo
Município
através
do
Departamento de Agricultura com
a Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios”.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº. 131/2016 (PMP
13401/2016)
A autoridade superior, face a
manifestação
do
pregoeiro,
considera deserta a licitação
supra, que cuida de “aquisição
de
medicamento
manipulado
(tanchagem tm) para o centro de
especialidades odontológicas e
fórmula contendo papaína 2% e
5% em gel, bisnaga com 200g”.

Os editais estabelecem que 50% dos projetos selecionados sejam de
proponentes do interior, litoral e Grande São Paulo
MAIS EDITAIS ABERTOS
Há inscrições abertas para editais de
cultura e cidadania, literatura, circo, museus festivais de artes, gravação de álbum
inédito de canção com apresentação ou
circulação de shows e gravação de disco e
realização de música popular instrumental. Todos os editais estão disponíveis no
site da Secretaria da Cultura do Estado
(www.cultura.sp.gov.br).
DETALHAMENTO DOS EDITAIS
TEATRO
• Projetos de Produção de Espetáculo
Inédito
Contribuição aos projetos cuja montagem ainda não ocorreu.
- 16 projetos divididos em 2 módulos:
• Módulo 1: 12 projetos de produção de
espetáculo inédito e temporada de teatro
com prêmio de R$ 80 mil.
• Módulo 2: 4 projetos de produção de
espetáculo inédito e temporada de teatro
com prêmio de R$ 150 mil.
- Inscrições até quarta-feira (22).
• Projetos de Circulação
Incentivo aos espetáculos que estão em
cartaz e que estão sendo realizados em
diversos municípios.
- 12 projetos com prêmio de R$ 100 mil.
Inscrições até quarta-feira (22).
• Projetos de Primeiras Obras
de Teatro
Ajuda aos primeiros projetos de artistas
ou grupos teatrais que estão no começo
de carreira.
- 12 projetos com prêmio de R$50 mil reais.
Inscrições até quarta-feira (22).
DANÇA
• Produção de Espetáculo Inédito
Incentivo às iniciativas que ainda não
ocorreram.
- 6 projetos com prêmio de R$ 100 mil
cada.
- Inscrições até sexta-feira (24).
• Circulação de Dança
Apoio aos espetáculos em cartaz e que
queiram se apresentar em diferentes municípios do Estado de São Paulo.

- 6 projetos com prêmio de R$ 100 mil
cada.
- Inscrições até quinta-feira (23).
• Primeiras Obras de Dança
Patrocínio aos primeiros projetos de artistas ou grupos teatrais que estão no início de carreira.
- 6 projetos com prêmio de R$ 50 mil
cada.
- Inscrições até quinta-feira (23).
ARTES CÊNICAS

• Projetos de Produção de Espetáculo Inédito
Apoio às montagens voltadas ao público
infantil e/ou juvenil que ainda não ocorreram.
- 10 projetos com prêmio de R$ 80 mil
cada.
- Inscrições até sexta-feira (24).

• Circulação de Espetáculos
Patrocínio aos espetáculos voltados ao
público infantil e/ou juvenil que estão
em cartaz e que estão sendo realizados
em diferentes municípios.
- 10 projetos com prêmio de R$ 80 mil.
- Inscrições até sexta-feira (24).
• Circulação de Espetáculos
para a Rua
Incentivo aos espetáculos que estimulem
a ocupação do espaço público como praças, ruas e parques.
- 6 projetos com prêmio de R$ 100 mil.
- Inscrições até sexta-feira (24).

Programa de Ação Cultural (ProAC), na
modalidade editais, tem o objetivo de fomentar e difundir a produção artística
em todas as regiões do estado, apoiando
financeiramente projetos artísticos, selecionados por meio de editais. O ProAC
Editais busca descentralizar o acesso da
população à arte, estimulando a circulação
de espetáculos e a produção em cidades
do interior, litoral e da Grande São Paulo.
No total, serão disponibilizados 45 editais
em 12 linguagens: teatro, dança, música,
literatura, circo, artes cênicas para crianças, festivais de arte, audiovisual, museus,
diversidade e artes visuais.
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte
Mário, o Amadei combatente
ALTAIR FERNANDES CARVALHO

I

taliano naturalizado brasileiro, Mário
Amadei era um jovem de 22 anos e residia
em
Pindamonhangaba
quando estourou a Revolução de 1932. Idealista,
não relutou em aderir à
luta em defesa de seu Estado e pela constituição,
como ﬁzeram os pindamonhangabenses
tendo como herói maior, o
general Júlio Marcondes
Salgado, morto naquele
conﬂito que mobilizou as
famílias paulistas, incluindo mulheres e crianças.
Conheci o seu Mário
Amadei quando eu era
ainda um menino. Meu
pai prestava serviços voluntários no Lar Irmã Terezinha, entidade espírita
kardecista na qual Mário
Amadei também foi um
dos fundadores e dedicado colaborador.
Em 1995, tive a oportunidade de entrevistar o
incansável Amadei para
uma matéria que a Tribuna do Norte publicaria em
sua edição de 30 de junho
a 3 de julho daquele ano.
Foi uma tarde agradável
ao lado dele e de dona
Celeste Wanda Pestana
Amadei, a noivinha para
quem, morrendo de saudade, ele direcionava seus
pensamentos quando se
encontrava lá no front,
rechaçando as forças legalistas.
Na ocasião da entrevista já havia se passado 63 anos após aquele
episódio fraticida. Mário
Amadei estava com 85
anos, sua companheira,
81. E era ela, emocionada,
quem melhor recordava
do acontecido. Amadei já
encontrava diﬁculdades
em relembrar as próprias
anotações que ﬁzera em
seu diário de combatente,
chegando, às vezes, a admirar-se de determinadas
passagens por ele vividas.
Atenciosa e dedicada
ao companheiro, dona
Celeste, pelo que a sensibilidade permitiu-nos

Arquivo TN

PAPAI DEDICADO,
PILOTO
ABENÇOADO...
Ainda
relembrando
aquela entrevista realizada na chácara de sua ﬁlha
Maria Helena, lá no Crispim, é oportuno ressaltar
uma das qualidades de
Mário Amadei exaltadas
por sua companheira e
conﬁrmada pela ﬁlha: a de
bom pai.
Contava dona Celeste que Mário Amadei era
um pai dedicado, tanto
que nos aniversários das
crianças era ele quem fazia e confeitava os bolos.
E esta sua dedicação paterna o teria poupado de
um acidente que teve vítima mortal. Isso ocorreu

O intrépido combatente Mário de 32
observar naquele encontro, continuava tão enamorada de Mário Amadei
quanto teria sido naqueles
angustiantes meses em
que uma luta armada entre povos da mesma nação
os havia separado.
“O caminhão estava
lá... muitos moços estavam lá. Na despedida, Mário beijou minhas mãos...
o toque de seus lábios
permaneceram por muito
tempo, gosto de carinho

gravado com amor”, contou-nos dona Celeste referindo-se ao dia em que seu
noivo partira para o front.
Ela confessou que ﬁcava muito nervosa com a
notícia de alguma morte
ocorrida na frente de batalha. A correspondência
entre eles era escassa, difícil. Eram raros os portadores. Mas guardara todas
as cartinhas desde o início
do namoro. Para isso, ela
se valia de uma prática

brou que havia o blecaute,
quando a cidade ﬁcava às
escuras para se proteger
de bombardeios. E que
sua família tivera que deixar a casa na cidade num
carro de boi. Que tinham
ido para uma fazenda no
Pinhão do Borba levando
apenas uns poucos objetos e algumas joias, lá permanecendo até o ﬁnal da
Revolução.
Felizmente,
Mário
Amadei retornou ileso,
pelo menos sem sequelas
físicas (ele só deixaria o
plano terreno em agosto
de 1997). Cinco anos depois eles se casaram e tiveram cinco ﬁlhos: Maria
Helena, Maria Inês, Mário Amadei Junior, Luiz
Gonzaga (falecido) e José
Carlos.

não muito comum, passava a limpo as cartas. As
copiava em um caderno.
Segundo ela, Mário Amadei também tinha esse
procedimento, cada qual
copiava a carta que recebia do outro.
Momentos de incertezas e angústia somavamse à saudade. Enquanto o
namorado estava na linha
de frente, dona Celeste
também
experimentava dias difíceis. Ela lem-

em 1941, numa festa do
Aeroclube. Mário Amadei, brevetado por aquela
entidade e possuidor de
credenciais de piloto aviador civil expedida pelo
Aeroclube do Brasil (Federation Aeronautique Internacionale), do Rio de
Janeiro, seria o parceiro
do instrutor de pilotos Antonio Bulcão Giudice num
voo teste. Iriam testar um
Tiger Moss, aeronave que
havia sido doado pela Marinha Brasileira.
Aconteceu de a dedicação paterna de Amadei
ocasionar um atraso em
sua chegada ao Aeroclube. O tempo que ele levou
trocando a fralda de sua
bebê, foi suﬁciente para
que Antonio Giudice, resolvesse subir sozinho.
Mal sabia que aquele não
seria seu maior voo, seria seu voo maior... aquele que mais cedo ou mais
tarde todos fazem, o de
retorno à pátria espiritual.
Por algum motivo o velho
Tiger Moss não ﬁcou muito tempo no ar. A queda
fora inevitável.
Mário, que chegara
atrasado, acostumado a
iniciativas imediatas, correu ao local da queda e
chegou a apagar, com terra, as chamas que consumiam o corpo de Giudice.
Infelizmente, o que restara do piloto, considerado
o fundador do Aeroclube,
era o bastante para caber
num saco, conforme recordou, emocionado, Mário Amadei.
Arquivo TN

Arquivo TN

Em uma
festividade
do Aeroclube
Mário Amadei
convidou sua
esposa, então
grávida de seis
meses, para
subir com ele
num avião. A
convenceu que
não iria decolar,
que fariam
apenas alguns
movimentos
ali mesmo em
terra ﬁrme e
ela acreditou. O
avião decolou e
sobrevoaram a
cidade... (Fato
relembrado por
dona Celeste
em entrevista
realizada em
1995)

Mário e Celeste, uma abençoada união conjugal

