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Prefeitura inicia obras de 
piscina no Cidade Jardim

PINDA GANHA FEIRA 
DO PRODUTOR RURAL

Escolas municipais recebem quadra coberta

A Prefeitura de Pindamonhangaba deu início, em setembro, às obras de uma piscina semiolímpica no Ci-
dade Jardim. A construção é realizada na área de lazer do bairro, ao lado do campo de futebol, da quadra po-
liesportiva e da pista de skate já existentes, na rua Esaú Bicudo. A piscina semiolímpica, ou seja, com medidas 
de 12,5m x 25m, será acompanhada de um prédio de cerca de 180m².

Duas escolas municipais de 
Pindamonhangaba estão re-
cebendo obras de quadras co-
bertas: EM Professora Maria 
Aparecida Arantes Vasquez, 
no Mombaça, e EM Professora 
Dulce Pedrosa Romeiro Guima-

rães, no Boa Vista. As obras são 
realizadas por meio de convênio 
com o Ministério da Educação, 
simultaneamente. Atualmente, 
cerca de 70% de cada uma das 
obras já está executada.

QUARTA-FEIRA

PANCADAS DE CHUVA Á TARDE. 
PREDOMÍNIO DE SOL 
PELA MANHÃ

22º 25º

UV 13

Fonte  -  CPTEC/INPE

IGREJA CELEBRA DIA NACIONAL 
DA JUVENTUDE NO DOMINGO

A Diocese de Taubaté promove as comemorações do Dia Na-
cional da Juventude no domingo (23), às 15 horas, na Quadra dos 
Salesianos. A entrada será franca e haverá diversas atrações como 
shows, teatros, fl ashmob e tenda dos movimentos.

JOVEM É 
EXECUTADO 
A TIROS NO 

AZEREDO

MULHER 
CONFESSA 
ASSASSINATO 
DA AVÓ
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Pindamonhangaba recebe 
nesta quarta-feira (19), às 17 ho-
ras, o programa “Feira do Pro-
dutor Rural” oferecido pelo Sin-
dicato Rural, em parceria com o 
Senar. O programa, que visa a 
expansão do agronegócio, teve 

início em abril e é realizado em 
sete módulos.

O grande destaque da inau-
guração é que até os estandes 
utilizados pelos produtores são 
confeccionados pelos próprios 
produtores, utilizando bambu.

Cobertura de quadra 
na escola do Boa Vista
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DIToRIalE

Nós, seres humanos, 
desde o momento inicial 
de nossa existência, cons-
truímos o nosso viver a 
partir das relações manti-
das com a condição de ser 
do Outro, relação esta que 
ocupa um espaço deveras 
importante e fundamen-
tal em nossas vidas. Essas 
relações se tornam com-
plexas visto que são mar-
cadas pelas diferenças que 
existem entre as pessoas. 
Freud afirmava que o Ou-
tro se constitui para nós, 
simultaneamente, um 
modelo, um objeto, um 
apoio ou um adversário. 
Assim, gradativamente 
percebemos que constru-
ímos a nossa identidade, 
tanto individual como co-
letiva, na relação estabe-
lecida com a diferença e 
com a condição de ser do 
Outro, podendo-se, a par-
tir daí, entender a gama 

de comportamentos indi-
viduais que verificamos 
no cotidiano.

        Portanto, a cons-
ciência de nós mesmos é 
inseparável da consciên-
cia do Outro, e podemos, 
a partir desse conceito, 
afirmar que a sua pre-
sença assume uma repre-
sentatividade capital na 
construção da identidade 
cultural e social de cada 
um de nós. É muito im-
portante entendermos 
que nos constituímos na 
nossa cotidianeidade, por 
meio da reciprocidade 
mantida com ELE. E, evi-
dentemente, procurando 
conhecer o valor das rela-
ções que nós firmamos no 
dia-a-dia, confirmaremos 
a relevância dos relacio-
namentos para o nosso 
desenvolvimento emo-
cional. Entretanto, mui-
tas vezes, assumimos um 

comportamento discrimi-
natório ao nos sentirmos 
o “estrangeiro de alguém”, 
talvez porque o Outro faz 
parte de uma cultura di-
ferente da nossa, pensa 
diferentemente de nós, o 
que nos deixa muitas ve-
zes receosos e até ameaça-
dos dentro do nosso espa-
ço habitual. 

     Contudo, é de alta 
importância perceber que 
as nossas discriminações, 
o nosso preconceito, difi-
culta esse relacionamen-
to, o que possivelmente 
impede o nosso proces-
so de crescimento/reco-
nhecimento enquanto 
gente, ser humano, pois 
só crescemos, só evo-
luímos, quando conse-
guimos aproximação e 
troca. Não é isso o que 
nos dizem os fenome-
nólogos e os filósofos 
existencialistas? Basta 

ler e refletir sobre Mar-
tin Heidegger, Merleau
-Ponty e Sartre. Enfim, 
a construção da nossa 
identidade pessoal e 
coletiva está, evidente-
mente, construída na 
reciprocidade da con-
firmação pelo Outro, 
muitas vezes edificada 
nos pilares do medo, da 
fascinação, da dúvida, 
da angústia e da estra-
nheza que residem co-
nosco. A afirmação do 
nosso Ser só se faz com 
a integração ou com-
pletude com o Outro 
que, nas suas diferentes 
maneira de agir, desperta 
em nós os mais variáveis 
sentimentos. Precisamos 
parar um pouco, estar 
atento para esses deta-
lhes. Assim é o nosso vi-
ver. Só assim,poderemos 
ter uma melhor qualidade 
de EXISTÊNCIA.

* 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)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

SER hUmano... SER Com o oUTRo?

azzera Clínica é inaugurada 
nesta quarta-feira

A Azzera Clínica chega 
a Pindamonhangaba nes-
ta quarta-feira (19), tra-
zendo qualidade de aten-
dimento para os pacientes 
que precisam de reabilita-
ção e prevenção, oferecen-
do diversas especialida-
des da fisioterapia e MTC 
- Medicina Tradicional 
Chinesa, além de estúdio 
de pilates e as mais avan-
çadas técnicas de estética 
facial e corporal.

Osteopatia, acupun-
tura com e sem agulhas, 
ventosaterapia, moxabus-
tão, fisioterapia traumato
-ortopédica e reeducação 
postural são aplicadas pelo 
fisioterapeuta Dr. José 
Carlos Nogueira Júnior, 
proprietário do espaço.

Dentro das técnicas de 
estética facial e corporal, 
os destaques são a mas-
sagem modeladora com 
produtos ortomolecula-
res, microagulhamento 
para rejuvenescimento e o 

Pump up – para turbinar 
os glúteos, além de tra-
tamentos para peles com 
acne, drenagem linfática, 
massagens e outras. To-
das executadas pela fisio-
terapeuta especializada, 
Dra. Maria Alice Maia.

O estúdio de Pilates 

oferece o pilates tradicio-
nal e o neopilates, com os 
mais modernos equipa-
mentos, tendo à frente a 
fisioterapeuta Dra. Joice 
Camila Ramalho de Paiva.

A clínica está localiza-
da na rua Dr. Laerte Ma-
chado Guimarães, 728, na 

Vila Bourghese, num am-
plo espaço, com estrutura 
adequada para atender os 
pacientes com conforto e 
eficiência.

Mais informações pelo 
telefone 3645-8990 ou 
w w w . a z z e r a c l i n i c a .
com.br.

Entre as especialidades oferecidas estão a Medicina Tradicional Chinesa, 
com a ventosaterapia

PM abre inscrições para 
admissão de 131 alunos-oficiais

A tradicional Academia 
do Barro Branco para for-
mação de oficiais da Polí-
cia Militar do Estado abre 
suas portas para o con-
curso de ingresso de 131 
novos alunos-oficiais. As 
inscrições podem ser feitas 
no site da Vunesp (http://
www.vunesp.com.br/) até 
as 15h59 do dia 8 de no-
vembro. O valor da taxa de 

inscrição é de R$ 130.
Para concorrer é ne-

cessário ter concluído o 
Ensino Médio, ser brasi-
leiro, ter no máximo 30 
anos, estar em dia com 
as obrigações eleitorais 
e com o serviço militar e 
não possuir antecedentes 
criminais. A altura míni-
ma para os homens é de 
1,60m e para as mulheres 

1,55 m. O salário inicial, 
segundo edital publicado 
no DOE (Diário Oficial do 
Estado) de sexta-feira (7), 
é de R$ 2.946,54.

O processo seletivo é 
composto de prova com 80 
questões objetivas de al-
ternativas e redação, além 
de avaliação de condicio-
namento físico, exames de 
saúde e psicológicos. Os 

candidatos passam ainda 
por um processo de inves-
tigação social e análise de 
documentos e títulos.

Como reforço para 
o setor de segurança, o 
Governo do Estado con-
tratou 25.932 novos po-
liciais, sendo 21.590 mili-
tares, 3.650 policiais civis 
e 692 técnico-científicos, 
desde 2011.

Após intensa mobilização do governo, o 
plenário do Congresso aprovou na tarde 
de terça-feira (18), o projeto que autoriza a 
liberação de um crédito suplementar de R$ 
1,1 bilhão para o Ministério da Educação, 
sendo R$ 702,5 milhões para o programa 
de Financiamento Estudantil (Fies). O 
ministro da Educação, o deputado licenciado 
Mendonça Filho (DEM-PE), compareceu 
pessoalmente ao plenário da Câmara onde 
realizava a votação a fim de garantir apoio 
para votar a proposta, que passou de forma 
simbólica (sem o registro de votos).

A discussão do crédito para o Fies havia 
sido adiada por duas vezes devido à falta 
de quórum. Em razão disso, o governo já 
atrasou em três meses de repasses para as 
instituições de ensino superior cadastradas 
no programa, o que tem inviabilizado 
o funcionamento das universidades e a 
manutenção de estudantes que utilizam o 
financiamento público para cursar o nível 
superior.

Dessa vez, contudo, os parlamentares da 
base aliada se mobilizaram para participar 
e votar da sessão conjunta. O presidente do 
Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-
AL), também atuou para garantir a presença 
dos deputados e senadores e ainda ajudou o 
Palácio do Planalto ao anunciar a inversão 
de pauta para votar a proposta logo após a 
manutenção de três créditos presidenciais.

Parlamentares da base e da oposição 
se dividiram em plenário com discursos 
favoráveis ao projeto. O deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP) afirmou que o crédito 
também vai contemplar recursos para a 
realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) cerca de R$ 400 milhões do 
total de créditos será destinado para a prova.

O líder do PT no Senado, Humberto Costa 
(PE), fez questão de ressaltar que a oposição 
sempre foi favorável ao projeto, ao contrário 
do que teriam sugerido integrantes da base 
aliada de Temer.

Mendonça Filho disse à reportagem que 
veio ao Congresso fazer um corpo-a-corpo 
a fim de acabar com a “novela” em torno da 
votação. Antes de chegar ao plenário, ele 
adiantou que não vai discursar em plenário, 
apenas fará um apelo pela votação. “É 
imperativo, é necessário votar o crédito 
suplementar para o Fies hoje”, disse o 
ministro, na chegada ao plenário.

Ao que tudo indica, parece que ‘andou’. 
Esperamos que prospere, sempre, e que os 
estudantes voltem a ter acesso ao crédito do 
Fies.

Congresso aprova 
projeto que libera 
crédito para o Fies



A Feira, que reúne produtores de diversas propriedades da cidade, será 
inaugurada nesta quarta-feira (19), a partir das 17h, na sede do Sindicato Rural
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DivulgaçãoA feira faz parte do Progra-
ma “Feira do Produtor Rural” 
oferecido pelo Sindicato Ru-
ral, em parceria com o Senar. 
O programa que visa a expan-
são do agronegócio teve início 
em abril e é realizado em sete 
módulos. De acordo com a faci-
litadora Dora Pedroso, o curso 
leva em consideração a estru-
tura para a comercialização dos 
mais diversos produtos dispo-
níveis na propriedade rural. 

A inauguração da feira acon-
tece nesta quarta-feira (19), 
a partir das 17 horas, na sede 
do Sindicato Rural e o grande 
destaque é que até os estandes 
utilizados pelos produtores são 
confeccionados pelos próprios 
produtores, utilizando bam-
bu. “A construção dos estandes 
envolve o grupo num trabalho 
coletivo que estimula o senso de 
equipe e solidariedade, visto que 
todos participam”, disse Dora. 
No dia 8 de outubro, os produ-
tores apresentaram uma prévia 
do que será a feira no evento 
BBQ Vale, comercializando pro-
dutos frescos e de qualidade.

Para Cláudio Salgado de Ma-
cedo, presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-
to Rural e presidente da Apep 
– Associação dos Produtores 
Ecológicos de Pindamonhanga-
ba, a Feira de Produtores tam-
bém é fruto de um trabalho que 
começou há quatro anos, com o 
primeiro curso de olericultura 
orgânica do Sindicato Rural. “A 
partir desse primeiro curso, nos 
organizamos criando a Associa-
ção e fomos em busca de nossos 
certificados para oferecer sem-
pre o melhor ao consumidor”. 
De acordo com Cláudio, hoje 
são 22 produtores certificados 
pelo Ecocert.

Para Mércia Molinari, mem-
bro da comissão gestora da fei-
ra, a participação no programa 
foi de extrema importância 
para melhorar a produção e 
comercialização da produção. 
“Trabalho com artesanato e 
processamento de geleias e do-
ces. A participação no progra-

ma me ajudou a ter outra visão 
sobre o negócio”, avalia. Mércia 
afirma estar bem confiante em 
relação à inauguração da feira. 
“Realizamos uma pequena pes-
quisa que mostrou a necessida-
de de uma feira com produtos 
orgânicos e artesanais na cida-
de. Mostrou ainda que teria que 
acontecer em um horário dife-
renciado”, explica.

O produtor Laerte Carlos 
Evaristo, que produz hortaliças 
e pães artesanais, avalia que a 
participação no programa me-
lhorou 100% o seu negócio. “É 
uma excelente oportunidade 
para aprender a trabalhar me-
lhor e de forma correta, ofere-
cendo um produto de melhor 
qualidade para os consumido-
res”, salienta. 

Segundo Beatriz Maria, que 
trabalha com pães artesanais, 
queijos e doces, o programa é 
uma grande troca de experiên-
cias. “Nós já nos conhecíamos e 
o programa veio para dar uni-
formidade ao atendimento”. 

O grande diferencial da Fei-
ra do Produtor Rural é reunir 
somente produtores e produtos 
orgânicos e artesanais. “O con-
sumidor terá a certeza que esta 
adquirindo um produto direto 
do produtor, sendo assim ele 
chegará mais fresco e com qua-
lidade”, conta Beatriz.

Para a facilitadora a expecta-
tiva para a inauguração são as 
melhores. “Vamos realizar um 
evento que possa divulgar e co-
mercializar produtos frescos e 
saudáveis, bom como se tornar 
referência na cidade, agregan-
do assim, novos participantes 
em cursos futuros”, acrescenta .

Para João Bosco Andrade 
Pereira, presidente do Sindica-
to Rural, a Feira do Produtor 
Rural é mais um fruto de su-
cesso da parceria entre o Sindi-
cato e o Senar. “A Feira dá aos 
produtores a oportunidade de 
comercialização de seus produ-
tos criando uma opção de ren-
da, por meio da venda direta ao 
consumidor”, conclui.

Dia Nacional da Juventude será 
celebrado na Quadra dos Salesianos

Na sexta-feira (14) foi 
realizada a cerimônia de 
premiação dos Jovens Ta-
lentos Funvic no Campus 
Dutra da Faculdade de 
Pindamonhangaba.

Na ocasião foram con-
templadas as alunas Ali-
ne Beatriz da Silva, Vitó-
ria Carolina dos Santos e 
Rafaela Castro de Nasci-
mento, que obtiveram as 
melhores notas na prova 
realizada na semana ante-
rior. Elas ganharam bol-
sas de estudo em um dos 
cursos de graduação da 

Funvic e também foram 
contempladas com bolsas 
de estudos da escola de 
idiomas Yázigi da cidade, 
além de levarem brindes 
especiais para casa.

Durante os dias 3 e 7 
de outubro, 43 alunos do 
terceiro ano do Ensino 
Médio das escolas públi-
cas de Pindamonhangaba 
participaram da Sema-
na do Conhecimento na 
Funvic. Eles puderam vi-
venciar um pouco do dia 
a dia de uma faculdade e 
tiveram aulas específicas 

de cada um dos cursos 
oferecidos pela Faculdade 
de Pindamonhangaba.

O prêmio teve como 
objetivo estimular o jo-
vem estudante a ter maior 
interesse em se dedicar 
e aprender, podendo se 
destacar e conquistar 
oportunidades únicas de 
conhecimento, contri-
buindo assim para o seu 
desenvolvimento pessoal 
e profissional e que pos-
sibilitarão alçar novos ru-
mos para um futuro pro-
missor.

Feira do Produtor será inaugurada hoje

A Diocese de Taubaté realiza no domingo (23) as comemorações do DNJ 2016 – Dia 
Nacional da Juventude, a partir das 15 horas na Quadra dos Salesianos. A entrada será 
franca e diversas atrações como shows, teatros, flashmob e tenda dos movimentos. A 
juventude será acolhida pela Imagem Peregrina de N. Sra. Aparecida e a missa festiva 
será celebrada pelo assessor de juventude da Diocese, padre Cipriano Oliveira. A rea-
lização do evento será por conta do Setor Diocesano da Juventude e o tema deste ano 
será “Juventude e nossa Casa Comum”.

Programa Jovem Talento da Funvic premia três alunas do Ensino Médio  

PREMIAÇÃO:
1º Lugar:
bolsa de estudos de 100% para qualquer curso de graduação,
um notebook, 1 ano de inglês na escola de idiomas Yázigi e acompanhamento coaching 
2º Lugar:
bolsa de estudos de 100% para qualquer curso de graduação, um tablet e acompanhamento 
coaching 
3° Lugar:
bolsa de estudos de 75% para qualquer graduação.

www.seminariosantoantonio.wordpress.com

Divulgação

Prêmio teve como objetivo estimular o jovem estudante a ter maior 
interesse em se dedicar e aprender

No dia 8 de outubro, os produtores apresentaram uma prévia do que será a feira no evento 
BBQ Vale, comercializando produtos frescos e de qualidade
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Pindamonhangaba/SP, 18  de Outubro de 2016.

Aos  sócios da Associação de Radiofusão Comunitária Spaço FM, Membros da Diretoria, 
Membros dos Conselhos e Colaboradores.

Prezado Senhores, 

Na qualidade de Presidente da Diretoria desta instituição, convoco V. Sas. para participar 
da Assembleia Geral Extraordinária em conformidade com o capitulo 3 e artigos 9 e 11 
do Estatuto Social, à realizar-se no dia 24 de Outubro  de 2016, na Rua José Pereira dos 
Santos nº 196, Bairro Araretama – Pindamonhangaba/SP, CEP 12.423-550, às 17h em 
primeira convocação. Com a presença da maioria dos sócios, ou às 17h30 em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia, 

I  - Avaliação dos trabalhos desenvolvidos.
II  - Prestação de contas da diretoria executiva.
III - Indicação e eleição de novos membros do conselho comunitário e do conselho fi scal.
IV- Alteração Estatutária para atendimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, conforme nota técnica nº 25861/2016/SEI-MCTIC, referente ao processo 
nº 53900.047401/2015-31

Atenciosamente,

Robert Glen Rodrigues
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 262/16 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr(a). RODRIGO 
LUIS DE CARVALHO, responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO 
ADEMAR FONSECA,S/Nº  Bairro VILA SUÍÇA , inscrito no município sob as sigla 
SE120103001000, para que efetue a construção de calçada  do 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. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 263/16 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr(a). JOSE ANTONIO 
EUGÊNIO NETO, responsável pelo imóvel situado a RUA GERALDO PRUDENTE 
DOS SANTOS, S/Nº  Bairro VILA SUÍÇA , inscrito no município sob as sigla 
SE120101005000, para que efetue a construção de calçada  do 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. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE SEOB-013/2016

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. Jeremias Angelo de 
Freitas, para que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 009/2016 e o AUTO 
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 506/2016, lavrados em função de obra 
sendo executada sem projeto aprovado  na Prefeitura (planta padrão cancelada 
conforme processo 359/2016) em terreno situado a Rua Maria Marta Romão, no 
lote 13, quadra 4, Loteamento Residencial Araguaia, infringindo assim o artigo 209 
e 212 do Código de Edifi cações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para 
recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e 
conformidade com o disposto em Lei.

ARQUITETO JORGE RICARDO BARUKI SAMAHÁ
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Rapaz é morto a tiros no 
Azeredo em Moreira Cesar

O crime ocorreu na 
tarde da última quar-
ta-feira (12) na casa da 
aposentada de 91 anos, 
na Vila Bourghese. A 
vítima, encontrada 
morta em sua residên-
cia,  tinha lesões gene-
ralizadas  e, segundo 
testemunhas, teria 
desaparecido a quan-
tia de R$ 2.500,00 do 
local. 

Após investigações, 
a Polícia Civil desco-
briu que a neta da ví-
tima, 53 anos, teria 
sido a última pessoa a 

Uma jovem gestan-
te compareceu à  base 
comunitária da Polícia 
Militar do Araretama 
para relatar queixa 
contra o marido, que 
havia a agredido de vá-
rias formas. O ocorrido 
aconteceu por volta 
das 18h30 de sábado. 

Seu companheiro, 

Jovem benefi ciado por saída temporária 
é detido com drogas em residência

Por volta das 23h30 de 
segunda-feira (17), a Po-
lícia Militar foi acionada 
para atender ocorrência na 
qual um morador do Dis-

trito de Moreira César te-
ria ouvido vários disparos 
de arma de fogo próximo a 
sua residência.

Chegando ao  local, foi 

encontrado o corpo de um 
rapaz de 25 anos, alvejado 
com tiros na cabeça, tórax, 
braço e perna.

A vítima foi encami-

nhada ao Instituto Médi-
co Legal. Apresentado ao 
plantão do 1º DP, o caso foi 
encaminhado ao SIG-Setor 
de Investigações Gerais.

Neta confessa que matou avó 
estrangulada após discussão

Durante patrulhamen-
to pelo bairro Azeredo, 
Distrito de Moreira César, 
por volta das 22 horas de 
domingo (16), a equipe da 
Polícia Militar abordou 
um rapaz, 20 anos, em 

atitude suspeita. Ao ser 
revistado pelos PMs, nada 
foi encontrado, mas na ave-
riguação de seu nome foi 
constatado  que era preso 
benefi ciado pela saída tem-
porária do Dia das Crianças 

e não portava a documen-
tação obrigatória.

Ao vistoriar a residên-
cia do jovem, foram encon-
trados  dois  pinos de coca-
ína, duas pedras de crack e 
uma porção de maconha.

A ocorrência foi apresen-
tada no Distrito Policial e 
elaborado o boletim de ocor-
rência de porte de entorpe-
cente. O rapaz foi conduzido 
ao presídio Edgar Magalhães 
Noronha, em Tremembé.

Homem é detido após 
agredir esposa grávida  

ter contato com a idosa 
e que depois do ocorrido 
ela desapareceu, e não 
teria ido nem trabalhar. 
De acordo com testemu-
nhas, essa neta contou 
que no dia do crime dis-
cutiu com a avó. 

No sábado (15), a 
neta foi até o 1º DP 
acompanhada  de advo-
gado e disse que no dia 
12 a avó não abriu o por-
tão quando ela chamou, 
sendo assim, ela pulou o 
portão e discutiu com a 
idosa. Durante o confli-
to, confessou que aper-

tou o pescoço da avó, 
deixando-a agonizando 
e fugiu para um hotel 
em Aparecida, enquan-
to que a senhora ficou 
no chão, chamando pelo 
nome do seu cachorro. 

Além de confessar o 
estrangulamento, a neta 
admitiu ter pego mil re-
ais, dos quais R$ 561 fo-
ram recuperados pelos 
agentes. 

Depois do interrogató-
rio e com base nas demais 
informações, foi decre-
tada a prisão temporária 
da envolvida. Policiais 

civis encaminharam a 
autora para exame de 
corpo de delito e em 
seguida ao Centro de 
Triagem de Taubaté, 
onde se encontra à dis-
posição da Justiça. 

O advogado da in-
fratora alegou que ela 
tem problemas men-
tais e pedirá a sua in-
ternação.   

Nos próximos dias 
será representada pela 
decretação de Prisão 
Preventiva da autora, 
para que fi que presa até 
seu julgamento fi nal.

24 anos, também com-
pareceu à base e che-
gou alterado e a xin-
gando, tendo que ser 
contido pelos  policiais 
militares.

A vítima foi levada 
ao Pronto-Socorro Mu-
nicipal, e o rapaz, preso 
em fl agrante delito por 
violência doméstica. 

Uma jovem gestan-
te compareceu à  base 
comunitária da Polícia 
Militar do Araretama 
para relatar queixa 
contra o marido, que 
havia a agredido de vá-
rias formas. O ocorrido 
aconteceu por volta 
das 18h30 de sábado. 

Seu companheiro, 

Homem é detido após 
agredir esposa grávida 

24 anos, também com-
pareceu à base e che-
gou alterado e a xin-
gando, tendo que ser 
contido pelos  policiais 
militares.

A vítima foi levada 
ao Pronto-Socorro Mu-
nicipal, e o rapaz, preso 
em fl agrante delito por 
violência doméstica. 

AVISO  AOS  AMBULANTES – Natal /2016
SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016

                        DATA :   17 de  Novembro de 2016   (Quinta-feira)
LOCAL:  Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

                  HORÁRIO:   às  15:00 hs  da  tarde

Obs.:  È OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DOS AMBULANTES INSCRITOS 
NA DATA DO SORTEIO, pois  na  falta, será  automaticamente  cancelado  a  
inscrição.
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Prefeitura inicia 
obras de Piscina 
no cidade Jardim

Escolas municipais recebem quadra coberta
 

Alunos dE tEAtro do CEu dAs ArtEs 
sE AprEsEntAm nEstA sEmAnA

Quarta-feira (19) - 15h - SANTA JOANA DO SAMBA
Cia Teatral 04 Cantos – Quadra - SP
Recomendada para maiores de 12 anos

Narra a historia da donzela guerreira Joana d’ Arc menina/mu-
lher que lutou pela França guiada por vozes do Céu na guerra dos 
100 anos (1337-1453) contra a Inglaterra. Vemos em cena uma Joana 
ousada, aguerrida, lutando por um ideal, um objetivo e sendo traída 
por aqueles a quem defendeu e lutou.

O foco da trama está na ousadia de Joana em discutir com as gran-
des instituições da sua época e a sua condenação a uma das fogueiras 
da “Santa” Inquisição. A montagem também aborda o arrependimento 
da Igreja, que pede desculpas e a proclama Santa Padroeira da França.

 
Quarta-feira (19) - 20h - UM ApelO A VOcê, Ser HUMANO
Grupo Luz, Câmera, Ações - São José do Barreiro - SP
Recomendada para maiores de 14 anos

Sem se preocupar com as consequências, um lenhador solitário 
não tem o mínimo de bom senso. Corta árvores sem critério nenhum, 
polui rios, usa a água de forma exagerada, joga lixo em lugares ina-
dequados; enfim não se preocupa com o meio ambiente. Até que um 
dia, sua consciência começa a lhe perturbar. As intervenções são tan-
tas que ele começa uma autoavaliação, a ter dimensão que seus ges-
tos, por menores que sejam, têm consequências.

  
Quinta-feira (20) - 15h - MAleVÓlA eM OZ
Grupo Estrelas da Imaginação - São José dos Campos - SP
Recomendada para maiores de 8 anos

O espetáculo traz para os palcos a seguinte pergunta: “Como sur-
giu Malévola?”. Esta história é embalada por muitos mistérios, ma-
gias e encantos... Malévola, ao assinar um contrato com Rumpelstilt-
skin, vai para o mundo encantado de Oz em busca da única coisa que 
cumpre com sua parte no contrato. Ao chegar além do arco-íris, Ma-
lévola encontra os famosos personagens de Oz e muda completamente 
o rumo dessa aventura.

 
Quinta-feira (20) – 20h – A TeMpeSTADe
Grupo de Teatro do CIL- São Paulo - SP
Recomendada para maiores de 12 anos

A última peça escrita por Shakespeare, considerada seu testamen-
to poético, é uma comedia repleta de personagens mágicos. Próspe-
ro, duque de Milão, teve seu título usurpado por seu irmão Alonso, é 
banido de sua terra, sofre e consegue se salvar de um naufrágio em 
alto-mar. Vive, há 12 anos, em uma ilha mágica, onde detêm poderes 
sobre os seres que nela habitam. Com a ajuda de Ariel, Próspero con-
segue criar uma tempestade e trazer para a ilha todos aqueles que o 
condenaram, com o intuito de castigá-los. Próspero acaba se reencon-
trando consigo mesmo e o desfecho da história é surpreendente.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início, em setem-
bro, às obras de uma piscina se-
miolímpica no Cidade Jardim. 
A construção está sendo reali-
zada na área de lazer do bairro, 
ao lado do campo de futebol, da 
quadra poliesportiva e da pista 
de skate já existentes, na rua 
Esaú Bicudo.

A piscina semiolípica, ou 

seja, com medidas de 12,5m x 
25m, será acompanhada de um 
prédio de cerca de 180m², con-
tendo vestiários feminino e mas-
culino com sanitários, vestiário 
para professores, sala de atendi-
mento ao atleta, sala de pronto 
atendimento, sala administrati-
va e recepção. A obra contempla, 
ainda, construção de fundação 
para futura cobertura da piscina.

O investimento da Prefeitura 
nessa obra é de R$ 932.610,080, 
com previsão de término em abril 
de 2017. A obra ainda está no 
início, em fase de construção do 
muro que vai delimitar sua área.

Com a piscina, os moradores 
do Cidade Jardim e região terão 
mais uma opção de prática des-
portiva, o que levará mais quali-
dade de vida à população.

A piscina semiolímpica será acompanhada de um prédio de cerca de 180m2

Duas escolas municipais de 
Pindamonhangaba estão receben-
do obras de quadras cobertas: EM 
Professora Maria Aparecida Aran-
tes Vasquez, no Mombaça, e EM 
Professora Dulce Pedrosa Romei-
ro Guimarães, no Boa Vista.

As obras estão sendo realiza-
das por meio de convênio com o 
Ministério da Educação, simul-
taneamente. Atualmente, cerca 
de 70% de cada uma das obras 
já está executada.

Para a construção da quadra 
na escola do Mombaça, o inves-
timento total é de R$ 725 mil, 
somando convênio e contrapar-
tida da Prefeitura. Na quadra 
da escola do Boa Vista, o inves-
timento total é de R$ 604 mil, 
também somando convênio e 
contrapartida.

As quadras poliesportivas es-
tão sendo construídas com ves-
tiário masculino e feminino e 
cobertura de estrutura metálica.

A Escola Municipal Profes-
sora Maria Aparecida Arantes 
Vasquez fica na avenida Capitão 
João Monteiro do Amaral, 300, 

Mombaça. A Escola Municipal 
Professora Dulce Pedrosa Ro-
meiro Guimarães está localiza-
da na avenida Dr. João Ribeiro, 
131, Boa Vista.

As quadras serão um local 
mais protegido de sol e de chuva 
para os estudantes participarem 
de atividades esportivas, lúdicas 

e de lazer desenvolvidas nas es-
colas, complemento ainda mais 
a qualidade do ensino oferecido.  

Atualmente, contam com 
quadras cobertas as escolas mu-
nicipais Professor Moacyr de Al-
meida, no Bela Vista, e Profes-
sor Lauro Vicente de Azevedo, 
no CDHU Cícero Prado.

obras da quadra na escola do Boa Vista

Nesta quarta-feira (19), os 
alunos da Oficina de Teatro do 
CEU das Artes se apresentarão 

com o exercício cênico “A Pipa 
e a Flor”, inspirado no conto de 
mesmo nome de Rubem Alves. 

O evento será às 15h30, no audi-
tório do CEU, e é parte da sema-
na em comemoração ao Dia das 
Crianças.

Fabiana Fonseca, arte-e-
ducadora diretora do projeto, 
escolheu trabalhar no texto da 
peça a problemática do uso do 
“cerol”, material perigoso utili-
zado ilegalmente em pipas, com 
o objetivo de conscientizar as 
crianças.

A apresentação é resultado 
de um processo que se iniciou 
em abril deste ano com as Ofi-
cinas de Teatro realizadas pelo 
Departamento de Cultura da 
Prefeitura, que acontecem no 
CEU das Artes, no Teatro Gal-
pão e no Vila Rica.Ensaio do espetáculo “A pipa e a Flor”

Festil prossegue com 
espetáculos nesta semana

O 19º Festil – Festival de Te-
atro Estudantil – continua nes-
ta semana com apresentações 
de espetáculos infantis e adultos 
no Teatro Galpão. Os ingressos 
devem ser trocados por 1 litro de 
óleo ou 1 pacote de macarrão, na 
bilheteria do Teatro.

De acordo com informa-
ções da organização do evento, 
muitos espetáculos infantis já 

estão com a lotação esgotada. 
Por isso, recomenda-se entrar 
em contato no próprio Teatro 
(3645-9090) para se informar 
antecipadamente.

O Festil é uma realização da 
Escultural Escola de Teatro, 
com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultura, 
e diversos parceiros.

EspEtÁCulos InFAntIs
10h
Sexta-feira (21) - Sonho de uma 
noite de Verão - grupo de teatro do 
CiL - São Paulo
 
15h
Quarta-feira (19) - Santa Joana do 
Samba - Cia teatral 04 Cantos – 
Quadra - SP
Quinta-feira (20) - malévola em oz – 
grupo estrelas da imaginação - São 
José dos Campos - SP
Sexta-feira (21) - Pom Pom Pom - o 
mistério do reino encantado - Centro 
Cultural Sobrilá - Sabará- mg

 

EspEtÁCulos Adultos
20h
Quarta-feira (19) - um apelo a Você, 
Ser humano - grupo Luz, Câmera, 
ações - São José do barreiro - SP
Quinta-feira (20) - a tempestade – 
grupo de teatro do CiL- São Paulo - SP
Sexta-feira (21) - bestialógicos 
humanos – um espetáculo histórico 
histérico - Cia teatral Êxodos art’s – 
tietê - SP
 
EspEtÁCulos ConVIdAdos
Sexta-feira (21) - 23h – Sonia - 
teatro Jn - São Vicente - SP
Sábado (22) - 19h - alice no 
Subterrâneo - Cia tesperiana – ia3 – 
Pindamonhangaba - SP

proGrAmAÇÃo 19º FEstIl

FEstIVAl dE tEAtro EstudAntIl
de 12 a 22 de outubro

sInopsEs dos EspEtÁCulos dEstA sEmAnA

Cena do espetáculo ‘A tempestade’

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Reginaldo Pinto, Jornal 7 Dias, 26 de julho de 1964

EMBRANÇAS
ITERÁRIASL Poema ao 

som da chuva

Construção da cascata da praça Monsenhor Marcondes e do chafariz 
na Praça da República foi alvo de críticas no início do século XX   

Essa crítica à admi-
nistração munici-

pal aconteceu na Pinda-
monhangaba do início do 
século XX. O alvo da crí-
tica era a Câmara Munici-
pal e o intendente (cargo 
que equivalia ao de prefei-
to) Dr. Francisco Marcon-
des Romeiro (mandato 
1899 a 1904). Os assuntos 
do contundente comen-
tário: a cascata da praça 
Monsenhor Marcondes e, 
de quebra, o chafariz da 
então Praça da República, 
atual praça Padre João de 
Faria Fialho. 

O veículo utilizado para 
propagar a crítica foi a 
edição de 11 de outubro de 
1903 da Folha do Norte, 
extinto jornal oposicionis-
ta do município, ao trans-
crever uma crônica de “O 
Porvir”, outro informativo 
que também se publicava 
em Pinda naquele tempo. 

A tal crônica, assim era 
o título: “Chronica”, trazia 
como autor D. Timotheo e 
começava falando de uma 
apresentação da banda na 
praça:

“Quinta-feira passada 
a apreciada corporação 
musical Euterpe fez, no 
largo da Cascata, uma re-
treta, talvez com o fi m de, 
desentediando-nos passa-
geiramente, dar à aludida 
Cascata algum mereci-
mento, mostrando que ela 
não foi  erigida ali para 
jazer no mais profundo 
desprezo, como tem acon-
tecido.”

Com ironia, o cronista 
afi rma que se a intenção 
da Euterpe fora conseguir 
chamar a atenção do povo 
para a cascata artifi cial ali 
construída, ele a felicita-
va. No entanto, acreditava 
serem em vão os esforços 
da banda nesse sentido, 
alegando que aquele mo-
numento não vinha me-
recendo atenção popular, 
sendo motivo de reprova-
ção até por parte daqueles 
que haviam colaborado 
em sua construção. 

O depreciativo artigo 
assim prossegue: 

“A própria edilidade re-
conhece o grave erro em 
que incorreu, mandando 

construir, a contragosto 
dos contribuintes, não só 
a cascata, como também o 
colossal chafariz da Praça 
da República, dois monu-
mentos sem a mínima uti-
lidade e que absorveram 
uma soma enorme de di-
nheiro: prova-o o lamen-
tável estado de abandono 
em que ela os tem deixado, 
a esses monumentos, que 
não servindo nem para o 
embelezamento da cidade, 
tem, contudo, gravados em 
si, em alto relevo, como se 
isso fosse uma glória, os no-
mes dos cidadãos que sem 
motivo nenhum justifi cável 
idealizaram e conseguiram 
a sua construção.”

Duvidando da afi rmação 
de que a Câmara não havia 
despendido nenhuma des-
pesa na edifi cação dos res-
pectivos monumentos, mas, 
sim, o governo do Estado, 
o articulista ironiza, ressal-
tando que a verdade seria 
ainda por muito tempo ig-
norada, porque a Câmara 
daquele mandato não dava 
contas de sua administra-
ção a ninguém. E reforçava 
sua dúvida dizendo que se-
gundo “diversas vozes” co-
mentavam pela cidade que 
“tudo fora feito a expensas 
da municipalidade”. 

Para o tal D. Timotheo, 
inconformado cidadão, 
fosse como fosse, a verdade 
era que a cascata e o cha-
fariz estavam construídos, 
eram uma realidade, mas 
“sem nenhuma utilidade, 
caídos no ostracismo”. E 
profetizando malfadado 
fi m aos monumentos, des-
tacava: “O seu fi m será ru-
írem no desprezo e, carco-
midos pelo rigor do tempo, 
arrastarão em sua queda 
uns bons pares de réis”. 

Para concluir sua crô-
nica, voltava a zombar da 
apresentação da Euterpe 
na cascata, caso o even-
to tivesse sido realizado 
com o objetivo de motivar 
a população a prestigiar 

o monumento: “...toda a 
tentativa de soerguimen-
to será baldada, porque 
o povo mesmo é quem os 
maldiz, o povo mesmo é 
quem os despreza”. 

SOBREVIVERAM 
ÀS CRÍTICAS E 

HOJE SÃO PONTOS 
HISTÓRICOS

Ao contrário do que lhe 
desejava a oposição na-
quele longínquo 1903, este 
atrativo da praça Monse-
nhor Marcondes sobrevi-
veu as críticas,  não caiu no 
ostracismo. Foi remodela-
do em 1977, pelo artesão 
José Soares Ferreira, o Zé 
Santeiro, valorizando ar-
tisticamente cada detalhe 
e acrescentando outros.  
Desde do Natal de 1964, 
a prefeitura ali monta um 
presépio no início do mês 
de dezembro. 

No caso do chafariz que 
originariamente foi instala-
do na Praça da República 
(atual Padre João de Faria 
Fialho), marcando o surgi-
mento do primeiro serviço 
de abastecimento do muni-
cípio com água encanada, 
inauguração ocorrida no 
dia 28 de janeiro de 1900, 
as profecias negativas da 
oposição também não lo-
graram êxito. Embora em 
outro local, o monumento 
também sobrevive ao tem-
po.  A obra foi reconstruída 
na praça Dr. Emílio Ribas 
(quando ainda se chamava 
praça 13 de Maio) em 1959. 
Em 10 de julho daquele ano, 
em evento comemorativo 
aos 254 anos de emancipa-
ção político-administrativa 
de Pindamonhangaba,  o 
prefeito  Francisco Roma-
no de Oliveira inaugurou as 
obras de ajardinamento  re-
alizadas no logradouro, nas 
quais incluía a reconstrução 
do histórico monumento.

Cascata atualmente, monumento não ruiu no 
desprezo nem caiu no ostracismo

Marco histórico do primeiro serviço de abastecimento de água de 
Pindamonhangaba sobrevive na praça Dr. Emílio Ribas

Que chuva sem fi m!
Vem caindo, escorregando...
Fustigando a rua.
Que tristeza sem fi m
a da natureza.
Até os montes risonhos
quietam-se atrás de véus 
neblinais.
A natureza chora chuva.

Que nostalgia sem fi m
a minha.
Vem vindo, fi cando...
Chove lágrimas de nostalgia!
Será meu pranto infi nito
essa chuva sem fi m?
Em cada gota saudades
em cada saudade, você.

Este choro da chuva,
por que é assim?
Quando estava ao seu lado,
à sombra do seu coração,
a chuva chovia melodias.
Hoje, tão longe de você,
à sombra da fria distância,
a chuva chove  lágrimas.

Alucinado pela realidade,
procuro na chuva-lágrima
a melodia e você. 
Mas ninguém na chuva...
Sem melodias fl utuantes.
Somente,
em cada gota, lágrimas.
Em cada lágrima, saudades...

Wallpaper Kid

Arquivo TN

Arquivo TN

 A CÂMARA EM 
1903

Cabe aqui a observa-
ção de que após a pro-
clamação da República, 
a organização dos mu-
nicípios foi efetivada 
pela Lei n°16 de 13 de 
novembro de 1891, que 
“estabeleceu o Poder 
Municipal dividido em 
duas esferas: o legis-
lativo conduzido pela 
câmara e o executivo 
liderado pelo intenente. 
Escolhido entre e pelos 
vereadores, o intenden-
te tinha suas ações in-
trinsecamente ligadas 
ao Legislativo.  Muitas 
vezes, os intendentes 
tinham sua função limi-
tada e mesmo acumu-
lada pelos presidentes 
das câmaras” (www. 
promemoria.saocarlos.
sp.gov.br/). Daí o mo-
tivo do artigo “atacar” à 
Câmara e o intendente 
Dr. Francisco Marcon-
des Romeiro, irmão 
de João Marcondes de 
Moura Romeiro, fun-
dador desta Tribuna do 
Norte.
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