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Governo lança
campanha
comemorativa
ao OUTUBRO
ROSA
O governador de
São Paulo lançou na
terça-feira (4), campanha comemorativa
ao Outubro Rosa,
mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer da
mama. O lançamento
aconteceu durante
ações da carreta do
programa Mulheres
de Peito, que oferece
exames de mamograﬁa gratuitos.
A iniciativa da
Secretaria da Saúde
tem como objetivo
ampliar o acesso e
incentivar as mulheres a realizarem
exames de mamograﬁa pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) em
todo o Estado. Para
isso, quatro carretas
-móveis percorrem
mais de 120 municípios paulistas desde
o início do programa, em 2014.
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Pinda abre inscrições
para cursos do Super MEI
Divulgação

Há cursos disponíveis em
várias áreas

Entrevistador
do Cadastro
Único concorre
a prêmio

PÁGINA 5

Prefeitura comemora Dia do Agente de
Saúde com palestra comportamental
Na manhã de terça-feira (4), em comemoração ao Dia Nacional do Agente de
Saúde, aconteceu na Secretaria de Saúde da

As pessoas de Pindamonhangaba inscritas no MEI – Micro
Empreendedor Individual –
têm a oportunidade de tornar
seu negócio mais competitivo
com as soluções técnicas e de
gestão oferecidas.
Os próximos cursos em Pindamonhangaba serão realizados
em novembro.
Para ter acesso aos cursos do
Super MEI, o microempreendedor Individual deve acessar a
página do Super MEI, escolher
o curso, fazer o cadastro e ir até
a unidade do Posto de Atendimento ao Trabalhador. Mais
informações pelo telefone 36429744.
PÁGINA 3

Prefeitura de Pindamonhangaba, a palestra
comportamental: “Comportamento. O eu
como autor da sua própria vida”, ministra-

da pelo palestrante Evandro Gomes para os
agentes de saúde do município.
PÁGINA 5
Divulgação

O palestrante trouxe em questão a maneira como as pessoas enxergam sua própria vida e o que elas fazem para mudar
as situações encontradas no caminho

O entrevistador do Cadastro
Único e Bolsa Família, Milton
dos Santos Pinto, está concorrendo ao Prêmio de Entrevistador Destaque do Cadastro
Único, que será entregue em dezembro em Brasília.
Para votar é preciso acessar
o site do cadastro e buscar pelo
nome Milton dos Santos Pinto.
PÁGINA 3

PARALISAÇÃO
DE BANCÁRIOS
ENTRA NO 30º DIA
PÁGINA 2

Governo aposta em
votação da reforma
da Previdência no
início de 2017
PÁGINA 5
QUARTA-FEIRA

15º
POSSIBILIDADE DE CHUVA NEBULOSIDADE VARIÁVEL

25º
UV 10
FONTE: CPTEC
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ditorial Paralisação de bancários
entra no 30º dia

Renovação de concessões
terá barreira

Concessionárias de rodovias que não tenham realizado ao menos 80% dos investimentos previstos serão
barradas da regra que permitirá a renovação antecipada de seus contratos em troca de novos investimentos.
Esse dispositivo consta de uma das versões da Medida
Provisória (MP) das concessões, em elaboração no governo.
O texto prevê também a possibilidade de renovar
antes do fim do prazo as concessões de ferrovias. Mas,
para isso, o preço será alto: as concessionárias terão de
abrir mão da exclusividade que hoje exercem no transporte de cargas existentes no raio de ação de sua malha.
O texto da MP ainda deverá passar por ajustes. Na
semana passada, a secretaria do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI) abriu um canal de diálogo com
o setor privado e deverá receber sugestões.
No caso das rodovias, já existem negociações em
curso para permitir que as atuais concessionárias façam
investimentos que não estavam previstos no contrato,
mas que se mostraram necessários com o tempo. O governo tem interesse em autorizar essas obras, porque
elas gerariam investimentos e empregos mais rapidamente do que novas concessões, que só começarão a ser
leiloadas no final de fevereiro de 2017.
Resistência

Mas as propostas encontraram resistência no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público. Entre
outras razões, porque algumas das concessionárias não
realizaram nem os investimentos já previstos no contrato original.
Por isso, o governo quer estabelecer um critério para
barrar as inadimplentes, exigindo o cumprimento de,
pelo menos, 80% do plano de investimentos do contrato. A renovação só será autorizada se ficar comprovado,
por estudos, que essa opção é mais vantajosa para o governo
A maior parte da MP regulamenta a possibilidade de
concessionários em dificuldades - como, por exemplo,
as construtoras investigadas ou punidas na Operação
Lava Jato - encerrarem amigavelmente seus contratos.
Pelo texto, o governo receberá os negócios de volta e
tentará leiloá-los novamente por duas vezes.

Divulgação

A greve dos bancários
continua, segundo decisão
tomada em assembleia
feita na noite de segundafeira (3), em São Paulo,
informou o Sindicato dos
Bancários de São Paulo,
Osasco e Região. Nesta
quarta-feira (5), a paralisação completa 30 dias.
“Os trabalhadores, em
assembleia realizada ontem, cobraram dos bancos
uma proposta condizente
aos seus altos lucros. Não
vamos aceitar proposta
rebaixada e queremos o
fim das demissões”, disse
Juvandia Moreira, presidente do sindicato
De acordo com o sin-

dicato, oito centros administrativos e 804 agências
bancárias,
localizadas
nas cidades-base da associação, estão paradas.
O sindicato estima que
mais de 28 mil trabalhadores participam da
paralisação, informa a
Agência Brasil.
No País, são 13.245
agências e 29 centros administrativos paralisados
por tempo indeterminado, o que corresponde
56% de adesão da categoria, segundo informações
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

Reivindicações
Os trabalhadores dos
bancos pedem reajuste salarial de 14,78%, dos quais
5% são de aumento real. A
pauta inclui ainda participação nos lucros e resultados de três salários mais
R$ 8. 297,61; piso salarial
de R$ 3.940,24; vales alimentação e refeição, e auxílio-creche/babá no valor
do salário mínimo nacional (R$ 880).
Atualmente, os bancários têm um piso de R$
1.976,10 (R$ 2.669,45
para os funcionários que
trabalham no caixa ou
tesouraria). Na última

rodada de negociação,
encerrada no dia 28 de
setembro, os bancos fizeram uma proposta de
novo modelo de acordo
para a categoria, com validade de dois anos, em
vez de um, como ocorreu
nos últimos anos.
A última proposta
apresentada pela Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) foi, segundo os
bancários, no dia 28 de
setembro, quando foi proposto reajuste de 7% e um
abono de R$ 3,5 mil, com
aumento real de 0,5% para
2017. A proposta patronal
foi rejeitada pelo Comando
Nacional dos Bancários.

Santuário inaugura cinema para contar história da Padroeira
Divulgação

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em parceria com o Grupo Dreams, inaugura neste sábado (8) o
“Cine Padroeira”, uma sala de cinema de
última geração, que reúne o que existe de
mais moderno em projeção cinematográfica.
Com capacidade para 150 pessoas, o
espaço irá exibir o filme “A História de
Nossa Senhora Aparecida”, uma obra
multimídia, que contará a trajetória de fé
e devoção à Padroeira do Brasil, desde o
encontro da imagem nas águas do rio Paraíba, até os dias atuais, com a construção
do Santuário Nacional.
A produção foi feita exclusivamente
para a sala, que conta com dez projetores
laser de alta definição, que exibirão imagens simultâneas em cinco telas especiais.
O sistema cria efeitos holográficos em 3D,
sem a necessidade do uso dos óculos conversores, retratando os personagens históricos e os milagres atribuídos a Santa.
A tecnologia, que levará os expectadores para dentro da história, é semelhante
à utilizada na festa de abertura das Olímpiadas do Rio de Janeiro. Com 15 minutos de duração e gravado em 4k (ultra
HD), o filme foi feito para interagir com
a sala, que é ambientalizada como parte
do cenário. Um sistema de som de última geração ainda completa a experiência
multimídia.

Fundação Dr. João Romeiro

Direção
A obra foi dirigida pelo experiente Del Rangel, um veterano da teledramaturgia brasileira e responsável por clássicos como: “Cambalacho”, “Bebê
a Bordo” e “Os Maias”. Com mais de 20 produções no currículo, o diretor já trabalhou em novelas, especiais, séries e minisséries, para emissoras
como Globo, SBT, Record e Bandeirantes.
A produção ainda conta com a direção de arte de Daniela Androvandi e fotografia de Rodrigo Carvalho. Na trilha sonora, a clássica canção “Romaria”, do compositor Renato Teixeira.
Memorial da Devoção
A inauguração do Cine Padroeira, também marca a criação do Memorial da Devoção, um complexo turístico anexo ao Santuário Nacional, que
abriga ainda o Museu de Cera Nossa Senhora Aparecida, também dedicado à história da Padroeira do Brasil e o Cantinho dos Devotos Mirins.
Cine Padroeira – detalhes
Área: 315 m² - Capacidade: 150 pessoas - Duração do filme: 15 minutos
Projetores: 10 - Telas: 5 - Sistema de Som: 7.1

EXPEDIENTE
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Pinda abre inscrições para cursos
de novembro do Super MEI
As pessoas de Pindamonhangaba
inscritas
no MEI – Micro Empreendedor Individual – ou
que pretendem ingressar
na modalidade podem fazer cadastro para o Super
MEI, que é a oportunidade para o empreendedor
se capacitar e tornar seu
negócio mais competitivo
com as soluções técnicas e
de gestão oferecidas.
Os próximos cursos em
Pindamonhangaba serão
realizados em novembro.
Quem já é empresário,
tem a chance de conhecer
mais sobre assuntos específicos, pensados para
quem já tem um negócio
e pode melhorá-lo sempre mais. E para aqueles
que acabaram de abrir a
sua empresa como MEI,
poderão fazer parte do
programa e se preparar
ainda mais para iniciar o
próprio negócio.
Para ter acesso aos
cursos do Super MEI, o
microempreendedor Individual deve acessar a página do http://supermei.

sebraesp.com.br, escolher
o curso, fazer o cadastro e
ir até a unidade do Posto
de Atendimento ao Trabalhador.
Deste modo, quando a
turma for preenchida, a
equipe do Sebrae-SP entrará em contato para que
confirme a data e horário
de realização do curso e
efetue a matrícula. Depois
basta comparecer aos dias
e horários marcados.
Segundo os responsáveis pelo Super MEI, as
vantagens do programa
são: capacitação gratuita
em soluções técnicas de
qualidade; capacitação em
gestão empresarial, com
orientações sobre os comportamentos
empreendedores, como aprender
a controlar seu dinheiro
e vender mais; informações de acesso ao crédito;
informações sobre tecnologia; acesso a mercado;
acesso a ofertas de produtos e serviços com condições especiais para quem
é Super MEI; certificação
do programa.

Divulgação

Os próximos cursos em Pindamonhangaba serão realizados em novembro
De acordo com os
responsáveis, as soluções ofertadas pelo programa podem contri-

Entrevistador do
Cadastro Único
concorre a prêmio

buir para que a pessoa
consiga: agregar valor
à empresa; aprimorar
conhecimentos técnicos

e de gestão; aumentar
suas vendas; diversificar
seus produtos; receber
orientação sobre linhas

de crédito e aplicativos
de gestão.
Mais informações pelo
telefone 3642-9744.

Eleitor de Moreira César
vota pela primeira vez
Divulgação

Pedro Henrique Canettieri, de 20 anos, tem
o distúrbio genético do
cromossomo 21 (popularmente conhecido como
síndrome de down), que
causa atrasos intelectuais e de desenvolvimento
físico. No domingo (2),
dia das eleições, ele votou
pela primeira vez, no Distrito de Moreira César.
Por volta das 13 horas e acompanhado da

mãe, Elcianne Canetiere, o jovem foi até uma
escola execer seu direito à democracia. “O Pedro foi sozinho assinar
o protocolo e, inclusive, nem levou a colinha
eleitoral com o número
dos candidatos”, conta
a mãe. Os mesários e as
pessoas parabenizaram
Pedro, que em seguida posou para a foto da
mãe.

O jovem disse que pesquisou sobre os candidatos. “Eu me informava
todos os dias. Não perdia
um jornal e escolhi em
quem ia votar”, explica.
A mãe também conta
que Pedro queria votar na
eleição anterior, porém,
ela achou muito cedo. “Ele
ficou me cobrando para
levar para fazer o título de
eleitor. Foi uma vitória”,
conta Elcianne.
Divulgação

Milton dos Santos Pinto está concorrendo ao Prêmio de Entrevistador
Destaque do Cadastro Único
O entrevistador do Cadastro Único e Bolsa Família, Milton dos Santos
Pinto, está concorrendo
ao Prêmio de Entrevistador Destaque do Cadastro
Único, que será entregue
em dezembro, em Brasília.
A categoria de Entrevistador Destaque do
Cadastro Único vai pre-

miar quem se destacou
no atendimento às famílias beneficiadas pelos
programas sociais. Essa
votação irá classificar os
cinco mais votados como
finalistas e pode ser feita
no site do Ministério de
Desenvolvimento Social
e Agrário até o dia 14 de
outubro.

Para votar é preciso
acessar o site http://aplicacoes4.mds.gov.br/sagicenso/premiorc2016/
avaliacao/votacao.php
e buscar pelo nome Milton dos Santos Pinto. No
campo de votação é possível ler sobre os trabalhos realizados pelo entrevistador.

Pedro Henrique Canettieri, de 20 anos

4

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP
Dengue Mata
Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada
CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
190/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
023598
DATA PROTOCOLO: 23/08/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000132-1-8
DATA VALIDADE
17/03/2017
CNAE:
4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
GR FARMA LTDA ME
CNPJ/CPF:
18.374.754/0001-77
ENDEREÇO:
AV FORTUNATO MOREIRA
N°:
248
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.424-370 UF:
SP
RESP. LEGAL:
RAUL CARTAGENA ROSSI
CPF:
396.078.038-92
RESP. TÉCNICO:
RAUL CARTAGENA ROSSI
CPF:
396.078.038-92
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
71127- SP						
		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 26 de Setembro 2016.

191/16

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
018602
DATA PROTOCOLO: 28/06/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000485-1-8
DATA VALIDADE:
02/09/2017
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
GUILHERME DE FARIA PINHEIRO
CNPJ/CPF:
24856350803
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°:
276
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: PARQUE YPE
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
GUILHERME DE FARIA PINHEIRO
CPF:
248.563.508-03
RESP. TÉCNICO:
GUILHERME DE FARIA PINHEIRO
CPF:
248.563.508-03
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
102.349 - SP					
			
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 02/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
196/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
034522
DATA PROTOCOLO: 27/112015
Nº CEVS: 353800601-863-000466-1-2
DATA VALIDADE:
06/09/2017
CNAE:
8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
FERREIRA E FERREIRA CLINICA ODONTOLÓGICA
CNPJ/CPF:
07.609.486/0001-09
ENDEREÇO:
AV. FRANCISCO LESSA JUNIOR N°:
1165
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SOCORRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.422-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES
CPF:
25608206843
RESP. TÉCNICO:
HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES
CPF:
25608206843
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
62.519 -SP		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 06/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba, 06 de Setembro 2016.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
197/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
024751
DATA PROTOCOLO: 05/09/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000260-1-8
DATA VALIDADE:
12/09/2017
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAUDE
RAZÃO SOCIAL:
PISANI PLASTICO S/A
CNPJ/CPF:
87.8363.737/0003-35
ENDEREÇO:
AV TOBIAS SALGADO
N°:
461
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.412-770 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ARNI CARLOS PRASS
CPF:
44139748087
RESP. TÉCNICO:
CELSO ARAUJO DE SOUZA
CPF:
02602965898
CBO:		
CONS. PROF.
CRM
N º INSCR.:
48.701 - SP		
							
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba, 12 de Setembro 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Pindamonhangaba, 02 de Setembro 2016.
Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
192/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
017227
DATA PROTOCOLO: 14/06/2016
Nº CEVS: 353800601-464-000022-1-6
DATA VALIDADE:
21/09/2017
CNAE:
4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE CORRELATOS/ PRODUTOS PARA A SAUDE
RAZÃO SOCIAL:
DENTAL PINDA LTDA-EPP
CNPJ/CPF:
04.242.169/0001-09
ENDEREÇO:
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°:
475
COMPLEMENTO:
SOBRE LOJA
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.400-370 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MARIA VANILDA NUNES
CPF:
111.775.188-05
RESP. TÉCNICO:
SIDNEI CARNEIRO GARCIA
CPF:
624948138-91
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
15561 - SP		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 28/06/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba, 28 de Junho 2016.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
198/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
023629
DATA PROTOCOLO: 24/08/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000208-1-8
DATA VALIDADE:
02/09/2017
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAUDE
RAZÃO SOCIAL:
PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO CASIUCH
CNPJ/CPF:
55306721753
ENDEREÇO:
RUA DR. FREDERICO MACHADO
N°:
75
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO CASIUCH CPF:
55306721753
RESP. TÉCNICO:
PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO CASIUCH CPF:
55306721753
CBO:		
CONS.PROF.
CRM
N º INSCR.:
43584 - SP		
							
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 02/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba 02 de Setembro 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
193/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
034522.. DATA PROTOCOLO: 27/11/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000467-1-0
DATA VALIDADE:
06/09/2017
CNAE:
8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE / EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
FERREIRA E FERREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
CNPJ/CPF:
07.609.486/0001-09
ENDEREÇO:
AV. FRANCISCO LESSA JUNIOR N°:
1165
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SOCORRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.422-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES
CPF:
256.082.068-43
RESP. TÉCNICO:
HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES
CPF:
256.082.068-43
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
62.519 - SP		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 06/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
199/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
018599
DATA PROTOCOLO: 28/06/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000004-1-8
DATA VALIDADE:
02/09/2017
CNAE:
8630-5/02 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
MÔNICA DE LIMA GUEDELHA BONAPARTE
CNPJ/CPF:
09851449806
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
N°:
276
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MÔNICA DE LIMA GUEDELHA BONAPARTE CPF:
09851449806
RESP. TÉCNICO:
MÔNICA DE LIMA GUEDELHA BONAPARTE CPF:
09851449806
CBO:		
CONS.PROF.
CRM
N º INSCR.:
60.120 - SP		
						
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 02/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba 02 de Setembro 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Pindamonhangaba, 06 de Setembro 2016.
Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
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Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
010282
DATA PROTOCOLO: 06/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000768-1-3
DATA VALIDADE:
30/08/2017
CNAE:
8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
ERIKA HORACIO PINTO
CNPJ/CPF:
34006704801
ENDEREÇO:
RUA MANOEL CARRICO VIEIRA N°:
37
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.410-150 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ERIKA HORACIO PINTO
CPF:
34006704801
RESP. TÉCNICO:
ERIKA HORACIO PINTO
CPF:
34006704801
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
104432- SP		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 30/08/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
200/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
024537
DATA PROTOCOLO: 01/09/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000533-1-7
DATA VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
MARCELO M.B. MOUTINHO
CNPJ/CPF:
56919786753
ENDEREÇO:
AV. FORTUNATO MOREIRA
N°:
30
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.400-400 UF:
RESP. LEGAL:
MARCELO MAGALHÃES B. MOUTINHO
CPF:
RESP. TÉCNICO:
MARCELO MAGALHÃES B. MOUTINHO
CPF:
CBO:		
CONS.PROF.
CRM
N º INSCR.:

12/09/2017

SP
56919786753
56919786753
52.522 - SP		

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/09/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba 12 de Setembro 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Pindamonhangaba, 30 de Agosto 2016.
Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
195/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
010282
DATA PROTOCOLO: 06/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000769-1-0
DATA VALIDADE:
30/008/2017
CNAE:
8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE / EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
ERIKA HORACIO PINTO
CNPJ/CPF:
34006704801
ENDEREÇO:
RUA MANOEL CARRICO VIEIRA N°:
37
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABACEP:
12.410150 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ERIKA HORACIO PINTO
CPF:
34006704801
RESP. TÉCNICO:
ERIKA HORACIO PINTO
CPF:
34006704801
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
104432 - SP		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 30/08/2016, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.
Pindamonhangaba, 30 de Agosto 2016.
Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0003448-53.2013.8.26.0445 A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER ao Murilo Gandine Gonçalves, CPF 368.478.248-32, RG 41233992, que Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou Ação Comum, objetivando a condenação do réu em R$ 23.405,68 (04/2013), relativo
ao contrato não pago pelo réu, conforme descrito na inicial. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Pindamonhangaba, 02/08/2016.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP
Dengue Mata
Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada
CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

5 de outubro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2016 (PMP 23480/2016)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de cartuchos e toners pelo período de 12 meses”, fica suspensa por
determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 00015642.989.16-4) da empresa Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 160/2016 (PMP 16006/2016)
A autoridade superior homologou, em 28/09/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de
peças de reposição para máquinas pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade, conforme especificações,
quantitativos e condições relacionados no Termo de Referência”, em favor da empresa Ferrarini Comércio de Peças para Tratores
Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, no valor total de R$ 7.116,90.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 186/2016 (PMP 18328/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 28/09/2016, fracassada a licitação supra, que cuida
de “aquisição de materiais para atividades circenses e oficina de circo do Ceu (Centro de Artes e Esportes Unificado) de
Pindamonhangaba”.
PREGÃO Nº 192/2016 (PMP 18340/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 29/09/2016, fracassada a licitação supra, que cuida de
“aquisição de 246 títulos, totalizando 984 exemplares de livros destinados à montagem da biblioteca do CEU – Centro de Artes e
Esportes Unificado de Pindamonhangaba”.

Assine o
Jornal Tribuna do Norte
Pça. Barão do Rio Branco, 25 - centro

Tel 3644-2077

“ ABANDONO DE EMPREGO “
Miguel Salum, portador do RG 3.478.638-7 e do CPF/MF 103.230.078-72, residente na rua dos Bentos nº 295, Bairro Chácara
Galega, neste município,esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, informo
que a Sra. Miriam Prado Pimenta, portadora da CTPS 082245 - série 00405-SP, nascida em 26/10/1980, RG 45.888.588-5, CPF/
MF 341.456.948-56, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 02/09/2016, dentro do prazo de 24hs a partir desta
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

5 de outubro de 2016
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cotidiano
Prefeitura comemora Dia do Agente de
Saúde com palestra comportamental
Na manhã de terça-feira (4),
em comemoração ao Dia Nacional do Agente de Saúde, aconteceu na Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba, a palestra comportamental
“Comportamento. O eu como
autor da sua própria vida”, ministrada pelo palestrante Evandro Gomes para os agentes de
saúde do município.
O palestrante trouxe em
questão a maneira como as pes-

soas enxergam sua própria vida
e o que elas fazem para mudar
as situações encontradas no
caminho. Citou que o planejamento é fundamental para se
conquistar aquilo que se deseja
e que a saúde é um estado também mental.
“Eu achei que a palestra
trouxe muita reflexão e vai nos
ajudar bastante no dia a dia,
para enfrentar as situações, e
que foi além da motivação”,

contou a agente de saúde Eliana Silva.
Palestrante há mais de oito
anos, Evandro explicou que procura trazer ferramentas adequadas para o resgate da essência
humana, incentivando a quem
assiste a palestra a acreditar no
próximo, procurando melhorar
sua vida pessoal e, consequentemente, a vida profissional – o
que reflete, neste caso, na melhoria do atendimento ao público.
Divulgação

O palestrante trouxe em questão a maneira como as pessoas enxergam sua própria
vida e o que elas fazem para mudar as situações encontradas no caminho

Governador lança campanha
comemorativa ao Outubro Rosa

O governador Geraldo Alckmin lançou na terça-feira (4),
campanha comemorativa ao
Outubro Rosa, mês dedicado à
conscientização e prevenção do
câncer da mama. O lançamento
aconteceu durante visita à carreta do programa Mulheres de
Peito, que oferece exames de mamografia gratuitos.
O veículo, da Secretaria da
Saúde, oferece mamografias sem
a necessidade do pedido médico para mulheres entre 50 e 69
anos de idade. Pacientes fora
dessa faixa etária também podem receber atendimento, desde
que tenham em mãos um pedido
médico emitido tanto pela rede
pública quanto particular.
O governador explicou os
procedimentos do serviço: “Se
o resultado estiver ok, repete-se
o exame daqui a dois anos. Agora, se houver alguma dúvida, já
faz a ultrassonografia na própria
carreta e, se aparecer algum nódulo ou algo que aparente possibilidade de câncer, faz a punção
para a biópsia. Caso dê algum
problema, já encaminha para o
tratamento cirúrgico, quimioterápico, enfim, o que for necessário”, completou Alckmin.
“A inclusão do ‘Outubro
Rosa’ no calendário é uma oportunidade para ressaltarmos a
prevenção e importância de um
diagnóstico rápido do câncer de
mama, que é a maior causa de
morte por tumores em mulheres
no Brasil e também em São Paulo. O programa de rastreamento do Governo do Estado deseja
justamente facilitar o acesso das
mulheres ao exame de mamografia e, consequentemente, agilizar o diagnóstico e tratamento

Divulgação

O lançamento aconteceu durante visita à carreta do
programa Mulheres de Peito
precoce para a doença”, diz David Uip, secretário de Estado da
Saúde.
Programa já ofertou mais
de 100 mil exames
A iniciativa da Secretaria da
Saúde tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar as
mulheres a realizarem exames
de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo
o Estado. Para isso, quatro carretas-móveis percorrem mais de
120 municípios paulistas desde
o início do programa, em 2014.
Nesse período, as quatro
carretas de mamografia já realizaram 103.400 exames, sendo
98.644 mamografias, 4.226 ultrassonografias e 530 biópsias.
Das mulheres avaliadas, 1.343
foram direcionadas a centros de
referência que integram a rede
Hebe Camargo de Combate ao
Câncer para prosseguimento
das investigações de alterações
identificadas nos laudos.
As unidades móveis con-

tam com equipe multidisciplinar composta por técnicos
em radiologia, profissionais de
enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.
As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas,
4,90 metros de largura. Além do
mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom,
conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras,
antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.
As imagens captadas pelos
mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem (Sedi),
serviço da Secretaria que emite
laudos à distância, na capital
paulista. O resultado sai em até
48 horas após a realização do
procedimento.
O serviço está disponível de
segunda a sexta-feira, das 9 às
18 horas, e também aos sábados, entre 9 e 13 horas, exceto
feriados.

Governo aposta em
votação da reforma
da Previdência no
início de 2017
A proposta de reforma da Previdência sequer
foi enviada ao Congresso
Nacional e o Planalto já
trabalha com a aposta de
que o texto será aprovado
pela comissão especial da
Câmara que irá analisar
a matéria ainda este ano.
Segundo o líder do governo,
André Moura (PSC-SE), a
ideia é começar 2017, ano
em que a Casa estará sob
o comando de um novo
presidente ainda sem nomes
confirmados para a disputa,
com a votação da reforma
no plenário.
As polêmicas mudanças
das regras de arrecadação
e gastos com o pagamento
de aposentadorias e pensões
já sinalizam resistências da
oposição que critica, principalmente, o ponto que trata
da idade mínima. Além
desse embate, que começou
quando o governo Michel
Temer anunciou a intenção
da reforma, a base governista ainda precisa vencer o
primeiro passo do chamado
ajuste fiscal, que é a aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 241
que estabelece um teto de
gastos públicos.
O texto foi lido na tarde
de ontem (4) pelo relator
Darcísio Perondi (PMDB).
Paralelamente, várias
reuniões têm ocorrido com
parlamentares aliados para
tentar fechar consenso. Logo
pela manhã, o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), recebeu economistas que explicaram pontos da PEC 241 a algumas
lideranças em um café da
manhã na residência oficial.
O esforço para tentar afinar uma posição a favor do
texto ainda tem cronograma extenso. À tarde, líderes
e vice-líderes têm encontro
com o ministro Henrique
Meirelles (Fazenda) para
tratar do mesmo assunto
e amanhã há, pelo menos,
três encontros agendados.
“O Brasil vai passar dificuldades se não aprovarmos
a PEC”, disse André Moura,
reforçando o discurso do
governo e confirmando o
calendário previsto pelo
Planalto. Com a leitura do
relatório , há expectativa de
que a oposição peça vistas
para analisar melhor a
proposta, jogando a votação para a quinta-feira.
Se aprovada, governistas
querem que o texto comece a
ser discutido no plenário no
dia 10 para ser votado, em

primeiro turno, no dia 11,
explicou.
Segundo Moura, a data,
que antecede o feriado de
12 de outubro, não causa
preocupação e vai “mostrar que a base está unida”.
A previsão de votação em
segundo turno na semana
do dia 24 está mantida para
que a PEC siga para análise do Senado. “Aí teremos
cumprido nosso papel e
começamos a discutir a
reforma [da previdência]”,
completou Moura.
Trâmite
Para ser aprovada, a
proposta precisa do voto
de um quinto dos 513 parlamentares (308) em dois
turnos. O líder do governo
reiterou que as áreas de
saúde e educação estão
asseguradas. Segundo ele,
este, que é o ponto mais
polêmico, terá garantido o
piso constitucional e terá
investimento de R$ 10 bilhões a mais do que prevê as
contas pelas atuais regras,
chegando a R$ 122 bilhões.
Moura afirmou ainda que
grande parte dos partidos
deve fechar questão obrigando seus parlamentares a seguir o voto favorável. O líder
do DEM, Pauderney Avelino
(AM), disse que não vê motivos para isto mas afirmou
que, se necessário, seguirá a
orientação de fechamento de
questão.
“Temos convencimento
de que se não houver contenção das despesas públicas a dívida vai crescer
e inviabilizar o país. Não
é alarmismo. Estamos em
uma situação de extrema
gravidade e não adianta
aumentar impostos que não
resolve, apenas vai adiar
o problema. Os gastos não
podem continuar crescendo
6% acima da inflação todo
ano”, afirmou Avelino.
Para o democrata, as
reuniões com lideranças
governistas estão deixando
claras algumas dúvidas
provocadas pelos “invencionismos” da oposição sobre
as áreas prioritárias. “As
mudanças trazendo para
a saúde o piso de 2017,
ou seja, de 15% da receita
corrente garante conforto
para os gestores uma vez
que, se observada a regra
de receita corrente de 2016,
teríamos de R$ 10 a R$
15 bilhões a menos para a
área. Temos que alinhar o
raciocínio”, disse.

QUARTA-FEIRA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

As aconchegantes
residências de outrora
B

althazar de Godoy
Moreira (1898/1969),
escritor e o maior sonetista pindamonhangabense,
lembra, em uma de suas crônicas
saudosistas publicadas no jornal
Tribuna do Norte em 1963, como
eram as residências na Pindamonhangaba de antigamente Atente o leitor ao fato de que a data
de seus escritos já longe vai. Ele
falava de uma época ainda anterior, recordava as primeiras décadas do século XX.
Referindo-se às aconchegantes residências de outrora, descreve jardins ﬂoridos e cozinhas
cheirando à fartura. Sobre ﬂores
cultivadas pelos cidadãos assim
relembra...
“Flores simples que ninguém
queria deixar de ter porque a variedade é que importava: cravos,
cravinas, rosas, dálias, mal-mequeres, violetas, beijos, cravos
de defunto. Suspiros erguiam as
suas ﬂores ﬂamejantes bogaris
abotoavam. E papoulas e geraneos, camélias e jasminzinhos
embalsamando o ar. Resedás,
sempre-vivas... E folhagens de
várias cores entremeiando com
tinhorões. Nada dessas plantas
soﬁsticadas de hoje, de preço
ninguém sabe porque, como antúrio ou as seringueiras que se
tornaram triviais também”.
Conta o poeta Balthazar que
antigamente os jardins das casas eram separados do terreno
vizinho por um muro de taipa,
geralmente caiado de branco,
derrubando escamas de caliça (encontramos no dicionário
Informal que caliça é resto de
construção, demolição; cacos de
tijolos, telhas ou pedras utilizadas para preenchimento de pisos em construções).Na maioria
das vezes, eram da cor da terra
dos canteiros cobertos de telhas
coloniais que ﬁcavam escurecidas pelo “acúmulo dos anos,
com manchas de musgos e tufos de fortuna – imaginem! – de
folhas gordas”.
Explica o escritor em sua
crônica que esses muros haviam sido feitos pelos escravos,
“alinhados e limpos nos tempos
áureos”, mas que ele os conhecera já envelhecidos. Causava-

lhe surpresa era a sobrevivência
daqueles muros ao longo dos
anos. “Feitos de um material tão
atoa, como teimavam em viver!
Parece que se petriﬁcavam, isso
sim,” admirava.
Fala dos jardinzinhos, “organizados na desorganização de
seus canteiros”, que exerciam
certo fascínio nas pessoas mais
que os jardins de hoje (o hoje que
se referia eram os anos sessentas) que são cultivados nas frentes das residências. Para Balthazar, os antigos jardins eram para
o desfrute dos donos da casa do
que dos transeuntes. Revela que
assim era o jardim de sua saudosa moradia e também os de seus
parentes e amigos.
E as lembranças lhe ﬂuíam
poética e saudosas para outras
características das casas antigas... “Uma varanda em telha
vã, com parapeito, ia quase
sempre da sala para a cozinha,
outra das peças das residência
antigas que mudou muito. Que
horror se as donas de casa de
hoje tivessem se se virar num
daqueles cavernosos cômodos!
Mas quantas saudades terão
deixados nos que as conheceram, aquelas vastas cozinhas
com o piso de terra socada ou
de tijolos que se orvalhava para
varrer; o fogão de beirada larga
para conter a lenha; o respeitável pilar da chaminé, subindo,
subindo, até o teto com os caibros de boa madeira e as ripas
de jissara envernizadas de picumã; a mesa pesadona onde pousavam as gamelas de cedro; o
armário de canto com panelões
de ferro; o pilão de onde saiam o
café socado e a paçoca; às vezes,
até um forno de abóboda”.
Ainda na cozinha, destaca:
“...louça comum era aquela azul,
com desenhos chineses, sem perspectivas; uma pontezinha curva,
uns salgueiros, pagode... Hoje tudo
isso é peça preciosa de museu”.
Sobre o mobiliário, revela nos seus escritos que eram
mais duráveis graças à qualidade e a solidez da madeira com
a qual eram confeccionados. E
aí lembra uma particularidade
interessante relacionada a uma
mesa que havia em sua casa:
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“Flores simples que
ninguém queria deixar de
ter porque a variedade é
que importava...”
uma mesa elástica diferente
das atuais “...desdobrava para
os lados, no sentido do comprimento, ﬁcando então, apenas
mais larga, demonstrando que o
problema não era permitir mais
convivas à mesa porém mais
pratos de comida, mais fartura.”
Um móvel com denominação
francesa, “étagère” (espécie de
estante, prateleira), é relembrado por Balthazar como peça que
era comum em todas as salas
de antigamente. Sobre esse mobiliário, comenta que em geral
era feito de jacarandá e alguns
tinham entalhes. “Na parte de
baixo eram um armário fecha-
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“...vastas cozinhas com o piso de terra socada ou de tijolos
que se orvalhava para varrer; o fogão de beirada larga
para conter a lenha...”
do, com tampo de mármore. Em
cima duas prateleiras estreitas,
às vezes, arredondadas, os étages, onde se exibiam aquelas fru-
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teiras de louça ou metal branco,
em andares, e as bomboniéres”.
* Em edições posteriores voltaremos
ao assunto

Soneto
(Stechetti)
www.youtube.com

Não procuro saber o que é que havia
dentro da tua cama perfumada,
ou se em teu peito lânguido batia
um coração de santa ou de malvada!
Não procuro saber se ela mentia
entre as promessas da paixão jurada,
nem pretendo fazer a anatomia
daquela hora de amor, tão bem passada...
Pouco importa que um ﬁltro venenoso
se contivesse, de qualquer maneira,
no vinho, que eu bebi, e achei gostoso;
Não me cabe também saber se és casta!
Amamo-nos com febre uma hora inteira!
Fomos felizes um dia... e basta!
Osório Duque Estrada, Folha do Norte (extinto), 15 de janeiro de 1928

