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Apae reivindica manutenção
de convênio com Estado

Francielly Godoy

A direção da Apae de Pindamonhangaba vai realizar
uma reunião com os pais dos
alunos, nesta quarta-feira
(23), para explicar e debater
a situação da instituição, bem
como o plano de mobilização
que fará uma reivindicação
na Assembleia Legislativa de
São Paulo para a manutenção
do convênio com a Secretaria
de Estado da Educação.
PÁGINA 3

ESCOLA MUNICIPAL
PROMOVE
COMPETIÇÃO DE
SOLETRAÇÃO
PÁGINA 5
QUARTA-FEIRA

17º
NUBLADO COM POSSIBILIDADE
DE CHUVA. MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

30º
UV 14

Fonte - CPTEC/INPE

Encontro com pais de alunos visa orientar sobre ações da Apae para manutenção do convênio com o Estado

Escola Francisco de Assis entrega medalhas para alunos
Divulgação

A Escola Municipal Dr. Francisco de Assis César fará uma cerimônia de entrega de medalhas
e certiﬁcados, na sexta-feira
(25), para os alunos que participaram da Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica.
Os estudantes que receberão
medalhas pela participação na
prova de nível 1 (1° ao 3° ano)
são: Emanuel Noronha Rodrigues, Millena Mariano, Gabriel
Noronha Rodrigues, Eduardo
de Oliveira, Brayan Panatto e
José Victor Vieira.

PÁGINA 5

Crianças
plantam
PÁGINA
árvores
no3
Bosque
O Bosque da Princesa
recebeu o plantio de mais
17 mudas de jequitibá na
última semana. A iniciativa do Departamento de
Meio Ambiente da Prefeitura contou com a participação de alunos da
escola Arte Vida e da voluntária Helena Gomes.

PÁGINA 5

A Olimpíada ocorreu em maio e contou com a participação dos alunos do 1° ao 3° ano

Shibata sorteia carros, prêmios e vales-compra

PÁGINA 2

Correios recebem cartas de
Natal e procuram voluntários

Divulgação

Os Correios estão promovendo a tradicional campanha para as cartinhas do Papai Noel. A ação vai até dia
9 de dezembro e é destinada
a crianças da rede pública
de ensino (até o 5º ano do
Ensino Fundamental) e de
instituições parceiras, como
creches, abrigos, orfanatos
e núcleos socioeducativos.
Com a redação manuscrita, a
campanha estimula às crianças a resgatar o prazer em escrever, endereçar as cartas, o
uso do CEP e do selo postal.
PÁGINA 3

Para apadrinhar uma criança, basta ir até a agência central dos Correios, escolher uma
carta e depois levar o presente até o local

Casa do
Caminho
arrecada
cestas
de Natal
A Associação Espírita de
Assistência Social Casa do
Caminho e Vida está arrecadando alimentos para montar cestas básicas e doar às
famílias beneﬁciadas pela
instituição. As pessoas que
puderem contribuir podem
doar uma cesta completa ou
apenas alimentos para compor o item. Também é possível apadrinhar uma criança,
basta solicitar a “sacolinha de
presentes” na Casa do Caminho.
PÁGINA 3
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ditorial Shibata sorteia brindes

Não morre mais de velho

Crise e instabilidade
fazem seguros de
pessoas crescerem

D

evido ao delicado momento
econômico brasileiro e ao cenário
político, a utilização daquele ditado
‘o seguro morreu de velho’ está ficando cada
vez mais escassa.
Isso porque a crise da economia e a
instabilidade em Brasília têm deixado todo
o país aos prantos. Embora já tenha havido
sinais de melhora econômica amenização de
alguns estragos, ainda existem setores que
estão apenas iniciando o pior pesadelo –
segmentos que ainda vão sentir o golpe.
Para tentar ‘escapar’ deste cenário difícil,
muitas pessoas têm recorrido aos seguros
pessoais.
De acordo com a Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi),
os seguros de pessoas (vida, acidentes
pessoais, viagem, educacional, entre outros),
registraram no terceiro trimestre deste ano
R$ 7,73 bilhões em prêmios, alta nominal de
5,3% frente aos R$ 7,34 bilhões verificados
nos primeiros três meses do ano anterior.
Na divisão por produto, o seguro de
vida registrou prêmios de R$ 3,3 bilhões,
correspondendo a um aumento de 6,7% em
relação ao terceiro trimestre de 2015.
Já o seguro prestamista recuou 4,3%
em relação ao acumulado de 2015,
movimentando R$ 1,8 bilhão em prêmios.
O seguro de acidentes pessoais obteve alta
de 5,4% no terceiro trimestre de 2016 e
acumulou R$ 1,3 bilhão.
O seguro educacional teve expansão de
71,9%, com prêmios da ordem de R$ 12,3
milhões. Segundo o balanço da FenaPrevi,
o avanço foi impulsionado pelo receio das
famílias quanto à capacidade de fazer frente
aos custos de educação dos filhos.
Somente no mês de setembro, o valor
pago pelos segurados para contratação
de coberturas para seus riscos pessoais foi
de R$ 2,55 bilhões, resultando na mesma
arrecadação registrada em setembro de 2015,
embora tenha havido crescimento expressivo
do valor dos prêmios relacionados aos ramos
educacional e funeral.
Na divisão por produto, seguro de vida
cresceu 3,49% em setembro de 2016 ante
2015, para R$ 1,085 bilhão. O prestamista
recuou 10,11%, para R$ 610,3 milhões, o
de acidentes pessoais subiu 1,89%, para
R$ 428,11 milhões, e o auxílio funeral teve
avanço de 21,93%, para R$ 38,25 milhões.
Em setembro de 2016, o seguro viagem
cresceu 11,91%, para R$ 36,55 milhões, e o
educacional avançou 84,88%, para R$ 4,77
milhões.
Segundo especialistas, esta tendência
iniciada com a crise econômica deve
prosseguir até após a recuperação do país.
Pois o segurado pode perceber os benefícios e
a segurança dos produtos e querer continuar.
Além disso tem o fato das apólices ficarem
com ‘custo’ inferior com o passar do tempo na
maioria das modalidades.
Desta forma, esperamos, aí sim poder
voltar a dizer aquela famosa frase ‘o seguro
morreu de velho’.

Fundação Dr. João Romeiro

Todos os anos o Shibata
Supermercados promove o
“Show de Prêmios”, sorteando diversos brindes aos seus
clientes. Até 4 de janeiro
de 2017, em comemoração
aos 40 anos de existência
da rede, serão mais de 190
prêmios: 6 Etios 0KM, 19
iPhones 6 plus 64 GB, 19 notebooks i5 8GB 1TB, 19 iPads
2 mini 32GB wifi, 19 Smart
TVS 43” e 13 vales-compra
no valor de R$ 5.000.

Divulgação

A cada R$ 100 em compras, é adquirido um cupom
para participar dos sorteios, que acontecem nos
dias 7 de janeiro e o segundo e final em 13 de janeiro
de 2017. Ao todo, o Shibata Supermercados tem 19
unidades em todo o Vale
do Paraíba, Litoral Norte
e Alto Tietê, com a mais
recente no Shopping Pátio
Pinda, inaugurada em agosto deste ano.

Como participar
Cada R$ 100 em compras, um cupom adquirido.
Para entrar na campanha e ser sorteado, é necessário
seguir 4 passos:
- 1º passo: entrar no site www.shibata.com.br
e se cadastrar
- 2º passo: fornecer o CPF para o operador de
caixa no início das compras. Ao final, imprimir os

cupons promocionais.
- 3º passo: imprimir seu cupom na unidade do
Shopping Pátio Pinda ou em qualquer outra, responder a pergunta e depositar na urna.
- 4º passo: acompanhar os cupons online no
site www.shibata.com.br.
Para mais informações: (12) 3135-1000

Mortes no trânsito caem 11% na região
O Sistema de Informações Gerenciais de
Acidentes de Trânsito
do Estado de São Paulo
(Infosiga SP) divulgou
na segunda-feira (21) o
balanço referente a outubro sobre as mortes
decorrentes de acidentes
de trânsito no Vale do
Paraíba. De acordo com
o indicador, as perdas de
vida tiveram queda de
11% em outubro em re-

lação ao mesmo mês do
ano passado.
No estado, segundo o
Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito,
houve queda de 6% em
relação às mortes registradas no acumulado de
janeiro a outubro de 2016.
O índice se refere ao comparativo com o mesmo
período do ano passado.
No total, 293 vidas foram
salvas.

Na comparação de outubro de 2016 com o mesmo mês do ano passado,
foi registrada queda de 9%
no número de mortes de
acidentes de trânsito. Com
relação aos acidentes com
vítimas, houve redução
de 22% no acumulado do
ano em relação ao mesmo
período de 2015. Foram
161.334 ocorrências contra
206.142, representando
44.808 acidentes a menos.

Do total de óbitos de
acidentes de trânsito
ocorridos em outubro de
2016, 80% eram pessoas
do sexo masculino, 15%
eram jovens de 18 a 24
anos, 35% foram provocados por colisões e 25%
por atropelamentos. Os
dados deste mês apontam que a maior parte
das vítimas era de motociclistas (33%) e pedestres (25%).

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

A BUSCA DE SI MESMO
Walt Whitman, escritor
norte-americano, ao refletir
sobre a vida, escreveu:
“Ó navio imortal, navio
do corpo e da alma, navegando”, em consonância
com as idéias de Ruth Montgomery, ao considerar o
nosso viver um grande barco enfrentando as procelas
do Eu e do mundo externo,
quando publicou, em 1971,
a sua monumental obra: “A
World Beyond”.
Certamente, como intelectual da melhor estirpe, o
escritor referia-se à vida, ao
velho questionamento sobre
a existência. E, quando
pensamos na existência, na
ânsia de conhecer-lhe a origem, (de onde vim?) e seu
destino (para onde vou?)
observamos que, de filósofos a pensadores religiosos,
há o desejo incessante de
dar resposta a esse mistério,
seja em Igrejas, seja em
meditação nas mais longínquas e ermas paragens do
nosso planeta.
Entretanto, todos nós, dificilmente buscamos as respostas no interior do nosso ser, na
luz aurifulgente que é o nosso
núcleo espiritual habitualmente denominado de alma.

Há um receio de escutar
a voz de Deus – Pai nessa viagem para o interior
com a finalidade de dar o
verdadeiro significado para
o nosso viver. É imperioso
entender que esse “navio
de corpo e alma” precisa
estar navegando (“Navegar
é preciso, viver, não!”, já
escreveu o poeta Fernando
Pessoa), livre das procelas
dos condicionamentos sociais, dos valores distorcidos
que se apoderam de nós,
nessa longa caminhada que
empreendemos enquanto
estivermos no nosso planeta. Ela tem início a partir
do grito do nascimento ao
último suspiro de nossa efêmera vida carnal, uma vez
que há continuidade, palmilharemos uma nova estrada
sem os espinhos do orgulho,
menos pedregosa, na qual
poderemos contemplar as
flores do bem – querer e sentir o agradável perfume das
rosas da concórdia e da paz.
Munidos da grande
energia que emana de Deus
(que só é justiça e amor) ,
pois ele nos transformou em
centelha divina, caminharemos com mais segurança,
pois sempre é bom lembrar

o escritor alemão Goethe
ao publicar “Novas Baladas”
em 1769: “O poder do próprio Deus deve estar dentro
de nós. De que outro modo
as coisas divinas poderiam
nos deliciar?”
É por demais importante
saber que essa viagem em
procura do auto-conhecimento implica em atitude de
extrema humildade: renúncia
aos valores materiais, morais
e intelectuais enraigados
dentro de nós, ouvir mais
do que falar, reconhecer as
nossas limitações.
E, reconhecer limitações
e deficiências é um processo
doloroso, mas é condição
”sine qua non” para crescer
no sentido espiritual. Tenho
a impressão de que os
eruditos, os que têm algum
saber acadêmico encontram mais dificuldades para
percorrer esse caminho,
possivelmente devido à onipotência da sua formação.
Quantas vezes encontramos exemplos edificantes
de humildade em seres
simples, de pouca instrução,
talvez porque não estão
atrelados a preconceitos e
aos fortes valores ditados
pela sociedade consumista

EXPEDIENTE

em que vivemos, na qual se
aprecia a dualidade: PODER E TER a estabelecerem
um forte domínio sobre as
pessoas originando angústias, desespero e impotência. Isto porque se associa
o conceito de felicidade ao
PODER – TER, relegando a
um segundo plano o SER
MAIS. Ora, quando ansiamos SER MAIS ocorre um
restabelecimento do contato da alma com Deus e o
homem torna-se “religioso”
(religião não traz na sua raiz
o conceito de “religar-se“?).
Nesse momento, aprendese que um outro momento
existencial está por vir, com
um sentido mais transcendental, e, passamos a compreender o que representa a
atual existência.
Cremos que o importante
é dar o primeiro passo: enfrentar o fantasma interior,
auscultando a voz interna,
aclareando aspectos da
personalidade que nos
mantêm atados às ilusões
terrenas, indo em direção ao próximo, reatando
relacionamentos saudáveis,
para que seja menos difícil
a dura jornada existencial
a percorrer.

Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro: Antônio Aziz Boulos
Editor Chefe: Odirley Pereira MTb Nº 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET
www.tribunadonorte.net
www.jornaltribunadonorte.com.br
contato@tribunadonorte.net

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

3

23 de novembro de 2016

cIDADE
Divulgação

Apae reivindica
manutenção de
convênio com Estado
Diversas Apaes do Estado
vão se reunir na Assembleia
Legislativa de São Paulo nesta
quarta-feira (23), às 14 horas,
para uma mobilização, que pretende reivindicar e sensibilizar
as autoridades do Governo do
Estado para a manutenção do
Convênio da Educação firmado
entre a Secretaria de Estado da
Educação e as Apaes paulistas.
Atualmente, a parceria beneficia mais de 20 mil alunos com

deficiência intelectual e autismo, de 258 Apaes do território
estadual.
Além do recurso financeiro,
a Federação das Apaes busca
a flexibilização dos requisitos
técnicos deste convênio. Formação de salas, contratação
de profissionais, dentre outros
itens, que causam um ônus
para as Apaes, chegando a mais
de 50%.
Muitas Apaes, para não de-

sampararem essa população de
pessoas com deficiência desassistidas pelo Estado, vêm mantendo os serviços financiados
com recursos próprios, geralmente frutos de doações das comunidades locais.
Ainda nesta terça-feira (23),
às 10 horas, a direção da Apae
de Pindamonhangaba vai se
reunir com pais dos alunos para
explicar a situação e exibir o plano de ação da instituição.
Francielly Godoy

Entidade espera arrecadar cerca de 100 cestas de Natal

Casa do Caminho e Vida
promove ação para
arrecadar cestas de natal
A Associação Espírita de Assistência Social Casa do Caminho e Vida está arrecadando
alimentos para doar às famílias beneficiada pela instituição. Espera-se arrecadar cerca
de 100 cestas neste natal.
Cada cesta deve conter cinco quilos de arroz, um quilo de
feijão, um quilo de açúcar, um
quilo de macarrão, um quilo de
farinha de milho, um tempero,
um frango congelado, uma
caixa de leite longa vida, um
litro de óleo, uma lata de leite
condensado, um doce em lata,
um panetone, meio quilo de
fubá, meio quilo de pó de café,

um pacote de bolacha, balas e
guloseimas. Vale ressaltar que
não é necessário doar a cesta
toda, quem puder contribuir
com algum alimento pode
ajudar.
Também é possível apadrinhar uma criança, basta solicitar a “sacolinha de presentes”
na Casa do Caminho.
A Casa do Caminho e Vida
se dispõe a buscar os presentes
e os alimentos nas casas dos
doadores. Informações pelos
telefones (12) 3645-4748 ou
(12) 3522-6580. A instituição
está localizada na rua Senador
Dino Bueno, 203, Bosque.
Divulgação

Parceria beneficia 258 Apaes e mais de 20 mil alunos especiais no Estado de São Paulo

Homens do Araretama participam
de evento do Novembro Azul
O PSF Arco-íris, no Araretama, realizou um evento especial durante o Novembro Azul,
na última quinta-feira (18). Homens acima de 40 anos participaram de avaliações médicas,
realização de testes rápidos de
HIV, hepatite B, sífilis e hepatite C; verificação de pressão arterial, teste de glicemia e atualização da carteira de vacinação
(tétano, hepatite B e sarampo).
Além disso, também foram dadas orientações sobre auto-cui-

dado e prevenção ao câncer de
próstata.
O Novembro Azul continua em
toda a cidade. Homens acima de
40 anos poderão procurar as unidades de saúde mais próximas de
sua casa para avaliação de saúde e
retirada da solicitação dos exames
de rastreamento. Todas as unidades estão preparadas e orientadas
para estes cuidados durante o ano
todo, com maior intensificação
neste mês de novembro.
Importante destacar que,

para pegar o pedido destes exames de rastreamento ou preventivos, não será necessário
consulta médica, bastando procurar o enfermeiro da Unidade
mais próxima da residência.
Além das ações nas unidades,
a programação desta semana
terá, nesta quarta-feira (23), às
15 horas, ações internas de saúde para os funcionários de todos
os departamentos e setores que
estão no prédio da Secretaria de
Obras, no Crispim.
Divulgação

Participaram das avaliações médicas no PSF Arco-Íris homens com mais de 40 anos

Ação é voltada para crianças de famílias de baixa renda

Correios iniciam campanha
para cartas de Natal
Os Correios estão incentivando as crianças a pedirem
presentes ao Papai Noel por
meio das cartas. Vai até o dia
9 de dezembro o prazo para
elas levarem as cartinhas até a
agência.
Em Pindamonhangaba, a
unidade do Correios que recolhe
os pedidos é a do centro (Praça
Barão do Rio Branco, 90). A
campanha já atendeu centenas
de crianças. Em 2015 foram
esperadas mil cartas e este ano
a média deve se manter.
A ação é destinada as crianças com baixo poder econômico
e as da rede pública de ensino
(até o 5º ano do Ensino Fundamental) e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.
Com a redação manuscrita, a
campanha estimula às criançase a resgatar o prazer em
escrever, endereçar as cartas, o
uso do CEP e do selo postal.

Qualquer pessoa pode
apadrinhar uma criança,
basta ir até a unidade acima
mencionada , escolher uma
carta e depois levar o presente
até a agência. O prazo para
apadrinhar e presentear é até
16 de dezembro. Os Correios é
quem enviará os presentes até
as crianças.
Recomenda-se que bicicletas
sejam levadas em caixas, que
objetos frágeis sejam avisados
e que o número de identificação
da carta esteja escrito na embalagem. Os presentes devem
ser numerados com a mesma
especificação da carta, pois é
este número que identificará o
endereço da carta adotada.
Em casos de os presentes
não serem entregues, devido mudança de destinatário,
endereço insuficiente ou outro
fator, eles serão doados pelos
Correios a instituições sem fins
lucrativos.
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SEGURANÇA

Polícia Militar entrega 314
motocicletas à Rocam
O governador Geraldo
Alckmin participou, na
semana passada, da formatura da Polícia Militar
que recebeu um reforço
de 2.198 novos policiais.
Na cerimônia, 314 novas
motocicletas foram entregues, durante solenidade no Sambódromo do
Anhembi, na zona norte
da Capital. Os soldados
intensiﬁcarão o patrulhamento preventivo e ostensivo nas ruas dos municípios do litoral durante a
Operação Verão.
“Hoje é um grande dia
para a segurança pública
de São Paulo. A formatura
de 2.198 soldados, que passaram num concurso diﬁcílimo, com 41 mil inscritos.
Fizeram um ano de estudos
de preparação de soldados
e hoje, depois da formatura, já vão imediatamente
para o trabalho, para reforçar a segurança no Estado”,
comentou Alckmin sobre
os novos policiais.
Os novos soldados
foram selecionados em
um concurso que contou
com 41.428 inscritos para
2.198 vagas – uma média
de aproximadamente 19
candidatos por cargo.
Os novos soldados,

de imediato, atuarão nos
municípios do litoral paulista, onde participarão da
Operação Verão. Em março, ocorre, efetivamente,
sua distribuição por todo
o Estado de São Paulo.
Os recém-formados –
1.898 homens e 300 mulheres – passaram por
cerca de um ano de curso
na Escola Superior de Soldados (ESSd). O curso teve
1.516 horas de aulas, com
49 disciplinas dos módulos básico e especíﬁco.
Entre as disciplinas, os
alunos da Escola Superior
de Soldados estudaram
Direitos Humanos, criminalística, tiro defensivo
pela preservação da vida,
defesa pessoal, inteligência policial, entre outras.
O paraninfo da turma é
o jornalista Reinaldo Azevedo e Silva e o patrono é
o brigadeiro Rafael Tobias
de Aguiar.

A PM recebeu 314 novas motos, marca Yamaha,
modelo XT 660 cilindradas. O investimento foi
de R$ 11,4 milhões (R$
36,5 mil cada), advindo
do Fundo de Incentivo à

DECRETO Nº 5.377, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
Cria o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de Pindamonhangaba.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do Artigo 95-A da Lei Orgânica do Município,
E

C

R

E

T

A:-

Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de
Pindamonhangaba, órgão deliberativo para questões relacionadas ao Transporte
Coletivo no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de
Pindamonhangaba:
I-

ciamento de Choque (CPChq), 174 para o Comando de Policiamento de
Trânsito da Capital (CPTRan), 14 para o Batalhão
de Operações Especiais de
Polícia (Baep) da região
da Baixada Santista e 22
para o Baep de Campinas,
além de mais cinco para a

região central da Capital.
Concursos e reforço
policial
Estão em andamento dois concursos para a
Polícia Militar, sendo 131
vagas para aluno-oﬁcial e
2.293 soldados de 2ª clas-

se. Há mais 2.952 policiais
militares em formação nas
academias da PM.
Além dos formandos,
somente neste ano, o Estado de São Paulo ganhou
2.808 soldados, que reforçam as ruas paulistas. Desde 2011, foram contratados
21.590 policiais militares.

Alexandre Carvalho A2

Novas motocicletas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

D

Segurança Pública (Fisp).
“O trabalho de pilotar a
moto e policiar é extremamente eﬁcaz nas grandes
cidades onde o transito é
muito ruim. O policiamento com moto é muito eﬁciente”, destacou Alckmin.
Serão destinadas 99
para o Comando de Poli-

aprovar as diretrizes para o transporte coletivo;

O curso teve 1.516 horas de aulas, com 49 disciplinas dos módulos básico e especíﬁco

“EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1003324-19.2014.8.26.0445 O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIA APARECIDA
MONTEIRO, Rua São José, 41, Vila Santo Antonio - CEP 12120-000, Tremembé-SP,
Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum,
ação anulatória de registro civil por parte de Terezinha Leal de Barros,
alegando em síntese: Em 13/05/1981, a requerente realizou a adoção da
requerida na época com 6 anos de idade, no 2º por Escritura de Adoção,
devidamente registrada no livro de notas 170 ﬂs. 231, que foi entregue
pelos próprios pais para adoção. Contudo, a menor com 6 anos de idade na
época, não conseguiu se adaptar com a nova famélia,chorava constantemente
pedindo para voltar a morar com os pais biológicos, sendo que esses a
visitavam quase que diariamente e, após 3 meses da realização da adoção os
pais pediram para a requerente devolver a menina e, desde então a autora
nunca mais recebeu qualquer notícia da família. Não foi construído laços
afetivos uma vez que a requerida não aceitava viver longe de seus pais e
irmãos. Passado 33 anos, quer a requerente anular a Escritura de Adoção, por
não ter qualquer vínculo afetivo com a requerida. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que ﬂuirá após o decurso do prazo do presente edital, 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.

IIacompanhar o processo licitatório para concessão do Transporte Coletivo
no Município;
IIIpropor a normatização em questões de transporte coletivo e sugerir
alterações que contribuam para a sua eﬁciência, observada a legislação vigente;

edital de ERICK FERNANDO DA SILVA 2 colunas por 9 centimetros
DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

VIManifestar quanto a proposta de reajustamentos tarifários, atendendo ao
princípio da modicidade tarifária e garantindo equilíbrio econômico ﬁnanceiro dos
serviços de transporte coletivo público;

Concede a Medalha do Mérito Athayde Marcondes.

I- Marcos Antonio Guerrero - Secretário de Habitação

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedida a MEDALHA DO MÉRITO ATHAYDE MARCONDES (Post Mortem) ao
Sr. JOAQUIM JOSÉ EUGÊNIO (Joaquim da Figueira), por sua significante atuação na preservação
da Figueira das Taipas, contribuindo assim para a preservação da cultura de Pindamonhangaba.

IV- Josue Bondioli Junior – Engenheiro – Departamento de Habitação
V- Luciana Viana - Encarregada de Setor – Departamento de Trânsito

Art. 2° A entrega da medalha, de que trata o artigo anterior, ocorrerá em data a ser agendada pelo
autor da homenagem.

§1º. O mandato do Conselho será de 1 (um) ano, permitida a recondução.
§2º. Os membros ocupantes de cargo de comissão ou conﬁança permanecerão
no conselho enquanto durar sua nomeação/designação, podendo ser substituídos a
critério do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de
dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2016.

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULO ROBERTO BATISTA, em virtude
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao
requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o
pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação, publicação
do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso
no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº
844441025604-9, firmado em 15 de outubro de 2015, garantido por alienação
fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 54.041, tendo por objeto o imóvel
situado na AVENIDA NICANOR RAMOS NOGUEIRA Nº 1.780, ARARETAMA,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12423-010. O prazo para pagamento da dívida
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credo-ra/
requerente.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2016.

edital de PAULO
ROBERTOMUNICIPAL
BATISTA, 2 DE
colunas
por 9 centimetros
PREFEITURA
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Vereador FELIPE CÉSAR

Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416,
Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de Pindamonhangaba será
composto por 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo para
o primeiro mandato:

III- Gustavo Felipe Cotta Totaro – Coordenador Geral de Almoxarifados - Setor de
Almoxarifado Central

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ERICK FERNANDO DA SILVA e s/m
ALESSANDRA RAMOS MOREIRA DA SILVA, em virtude dos mesmos não terem
sido en-contrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora
fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da
importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente
edital e emolumentos das quais são deve-dores em decorrência de atraso no
pagamento de prestações relativas ao contrato de finan-ciamento imobiliário nº
144440147574-6, firmado em 28 de fevereiro de 2013, garantido por alienação
fiduciária registrada sob nº 08 na matrícula nº 37.832, tendo por objeto o imóvel
situado na RUA JOSÉ ALFREDO COLI CÔRREA JUNIOR nº 90, PARQUE DAS
PALMEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12404-268. O prazo para pagamento
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob
pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da
credora/requerente.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

coletivo

II- Rodrigo Antonio Possebon Caetano - Diretor do Departamento de Negócios
Jurídicos

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.

IVManifestar-se sobre as diretrizes para a criação, alteração e extinção e
linhas e itinerários do transporte coletivo;
VDeliberar sobre matérias concernentes ao transporte público
municipal, para subsidiar o processo de concessão do transporte coletivo;

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416,
Pindamonhangaba-SP.

Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL

*** IMPUGNAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 215/2016 (PMP 23483/2016)
A autoridade superior, face à manifestação da Secretaria de Educação e Cultura e
Secretaria de Assuntos Jurídicos, acolheu, em 22/11/2016, a impugnação interposta
pela empresa Anbioton Importadores Ltda EPP (processo 25183/2016), alterando
o ato convocatório quanto ao descritivo do item 03 da licitação supra, que cuida de
“aquisição de fórmula infantil, conforme termo de referência”.

PINDAMONHANGABA
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COTIDIANO
Escola Dr. Francisco de Assis César
entrega medalhas para os alunos
A Escola Municipal
Dr.
Francisco de Assis César fará
uma cerimônia de entrega de
medalhas e certiﬁcados para
os alunos que participaram da
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA –
na sexta-feira (25), durante o
período da tarde. A OBA aconteceu em maio deste ano e teve
a participação dos alunos do 1°
ao 3° ano.
Os alunos que receberão medalhas pela participação na prova de nível 1 (1° ao 3° ano) são:
Emanuel Noronha Rodrigues ,
Millena Mariano, Gabriel Noronha Rodrigues, Eduardo de
Oliveira, Brayan Panatto e José
Victor Vieira. Todos eles receberam uma medalha de bronze.
Todos os alunos que ﬁzeram as
provas em maio receberão certiﬁcados de participação.
Segundo a gestora da escola,
os alunos receberam muito bem

a proposta de trabalhar com o
tema, que foi iniciado com a leitura de capítulos do livro Viagem
ao Céu, de Monteiro Lobato.
Os alunos foram preparados
para as Olimpíadas por meio do
conteúdo de astronomia que foi
inserido no plano de ensino e
em seminários e palestras realizados na escola. Além das atividades em sala de aula, temas especíﬁcos foram trabalhados por
meio de lançamento de foguetes
construídos pelos alunos.
Essa cerimônia de entrega de
medalhas acontecerá juntamente com a Mostra de Melhores
Práticas, que terá a exposição
de trabalhos dos alunos e será
aberta para pais e responsáveis
dos alunos.
A EM Profº Augusto César
Ribeiro também participou da
OBA e fará uma cerimônia para
premiar seus alunos os medalhistas, no dia 13 de dezembro.

Divulgação

Cerimônia entregará, nesta sexta-feira (25), medalhas e certiﬁcados
para os alunos que participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Escola municipal promove
competição de soletração
Aconteceu na última semana de outubro, na Escola
Municipal Professora Rachel
de Aguiar Loberto (Vale das

Acácias), a prova ﬁnal do “Soletrando”. A competição de
soletração para os alunos dos
quintos anos ocorreu ao longo

Em pé, alunos premiados no “Soletrando”

do mês: as professoras realizaram eliminatórias em aula
para que três alunos de cada
classe disputassem a ﬁnal.
Primeiro, as regras gramaticais foram trabalhadas em sala,
e os alunos levaram uma lista
de palavras para estudarem em
casa. Depois, essa mesma lista
era trabalhada em aula, onde a
professora anunciava a palavra
para que o aluno soletrasse corretamente, assim ocorrendo as
eliminatórias.
A ﬁnal foi disputada entre nove alunos, premiados
por terem chegado à ﬁnal. Os
alunos que ﬁcaram em 3º e
2º lugar receberam também
medalhas, além da premiação.
A aluna campeã, Anielise de
Freitas Soares, do 5º ano B,
foi reconhecida por sua vitória
e dedicação com um troféu.

CRIANÇAS PLANTAM
ÁRVORES NO BOSQUE
Na última semana, o Departamento de Meio Ambiente da
Prefeitura realizou o plantio
de mais 17 mudas de jequitibá
no Bosque da Princesa, com a
participação das crianças da escola Arte Vida. Os alunos foram
orientados por funcionários da
Prefeitura e a voluntária Helena
Gomes.
O plantio fez parte da reposi-

ção de árvores no local e também
é uma ação de educação ambiental, que o Departamento de Meio
Ambiente considera de grande
importância para a formação da
conscientização nas crianças.
Diversos outros plantios de
árvores com a participação de
crianças e da comunidade estão
planejados para serem realizados
ainda este ano.

Alunos plantaram 17 mudas de Jequitibá

Fraternidade promove festa com estilo diferenciado
A Fraternidade Beta, conhecida por suas festas com o ‘estilo
americano’, vai realizar no sábado (26) a ‘Beta Party’. Essa é
a terceira festa promovida pela
fraternidade, que já fez parcerias e teve um espaço só seu em
outros eventos na cidade.
Uma das principais diferenças da ‘Beta Party’ para a ‘American Party’ está no local. Como
esperam mais convidados a
festa será realizada em um sítio que é próprio para eventos
grandes e comporta até 900
pessoas. A cada nova empreitada são realizadas mudanças
essenciais na fraternidade, mas
o estilo continua o mesmo. Com
muita música eletrônica, trap,
black, rap e rock alternativo, o
investimento em som foi grande. Além disso, serão quatro dj’s
e uma estrutura ainda maior do
que a primeira festa do ano.

Leonardo Mantovani, um dos
responsáveis pelo marketing e
pela produção, ressalta a proﬁssionalização que houve na equi-

pe. “Mudamos muito em questão
de organização, aumentamos o
grupo e agora é tudo credenciado; o marketing é totalmente

proﬁssional e a estrutura está
muito melhor”, pontua.
A festa vai contar com os jogos já conhecidos dos frequen-

Festa contará com a animação de quatro dj’s, em local para até 900 pessoas

tadores, por exemplo o Beer
Pong, além de bebidas produzidas pela equipe e o bar no local.
Ainda é possível colocar o
nome na lista se você quiser
participar da festa, que é apenas
para maiores de 18 anos. O preço é R$ 25 até sexta-feira e no
sábado vai para R$ 40.
Na página ‘Fraternidade
Beta’ é possível ter mais informações, mas para garantir a
presença na festa basta entrar
em contato com algum dos responsáveis pela lista: Eduarda
Gonçalves – (12) 99209-0694,
Maria Vitória – (12) 98121-3769,
Alex Teixeira – (12) 99153-9573
ou Vitor Claudino de Oliveira –
(12) 99226-9691 (Whatsapp) /
(12) 99756-0219. A festa acontece a partir das 14 horas, no Sítio
Samambaia (Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda,
2213, Cruz Pequena).

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

O maestro Carlos Gomes em Pindamonhangaba
R

evendo a série de
crônicas escritas
neste jornal em 1963 pelo
literato Balthazar de Godoy Moreira (1898/1969),
destacamos as poéticas
lembranças que ele cultuava do sobrado fronteiro
à igreja matriz, casa onde
nascera.
Segundo o escritor, o
sobrado teve como “um
dia ainda maior” (referindo-se aos festejos ali
realizados) quando nele
se hospedou o maestro
Carlos Gomes, em visita
à cidade no ano de 1880.
(Segundo Athayde Marcondes, em Pindamonhangaba Através de Dois
e Meio Séculos, essa visita
ocorreu no dia 11 de setembro de 1880).
Sobre esta passagem
relembra que da sacada
do sobrado: “o insigne
compositor que tanto elevara o nome do Brasil na
Europa, no período áureo
das óperas, ouviu a sinfonia do Guarani e trechos
de mais músicas de classe, executados pela banda
de música local, no coreto, embaixo”. Não cita o
nome da banda, já Athayde, em seus escritos dedicados a este acontecimento, embora também não
mencione (provavelmente foi a gloriosa Euterpe)
exalta o nome do maestro pindamonhangabense João Gomes de Araújo
na direção musical, das
várias peças, inclusive na
autoria do arranjo para a
execução de “O Guarani”.
Prosseguindo os festejos, “houve banquete e
baile. Saudou o visitante
emérito – glória do Brasil de todos os tempos – o
meu tio Miguel de Godoy.
A menina Cecília Costa,
mais tarde esposa de meu
primo Plínio de Godoy –
morreu senador estadual
- e sua irmã Marieta recitaram poesias, dedicadas
ao ilustre hóspede.”
Revelando que havia
colhido os dados acima no
livro de Athayde Marcondes (já mencionado), os
complementando com outros que havia recebido de
seus pais, fala que Athayde não mencionara,mas
as poesias declamadas de-

L

Arquivo TN

A rua Marechal
Deodoro
(ilustração
do início do
século XX –
óleo sobre
tela de Hélio
Hatanaka), por
curto período
já se chamou
rua Maestro
Carlos Gomes

veriam ter sido “da lavra
do Dr. Gregório Costa”,
o identiﬁcando com “um
dos homens mais talentosos de Pinda”.
Balthazar acreditava
que pelo menos naquela
importante data para a
cultura de Pindamonhangaba, os cidadãos esqueceriam os pensamentos
contrários
ocasionados
pela diversidade política
partidária, assim comentando o acontecimento:
“...na cidade em ﬂorescência de cultura, todos
deviam pelo menos nesse
dia, estar de acordo. Pensando e sentindo do mesmo modo, aﬁnados pelo
mesmo diapasão. A efusão
geral. Sem os desaﬁnamentos que a política costuma por nas cousas ainda
quando a melodia podia
ser feita.”
Para Balthazar, a prova dessa sintonia foi reaﬁrmada no dia seguinte
ao baile em homenagem
ao maestro autor de O
Guarani, quando, com
sua presença, foi realizada a inauguração de uma
placa denominando uma
das vias centrais de Pin-

ITERÁRIAS

EMBRANÇAS

damonhangaba de rua
Carlos Gomes. Essa rua,
atual “Marechal Deodoro”
e que também se chamou
rua da Estalagem, até o
dia anterior à homenagem
era chamada de rua da
Constituição (ver Athayde
Marcondes em Pindamonhangaba Através de Dois
e Meio Séculos, 1922).
Essa honraria não durou muito tempo, e aqui é
oportuno colocar na íntegra a crítica de Balthazar
com respeito ao fato: “Mas
oh! Como é frágil e fugaz
a admiração dos homens!
Não creio que isso seja um
defeito privativo dos homens de minha terra, nem
mesmo particular de seus
homens públicos. Mas é
bem velho na cidade.”
O motivo desse desabafo do cronista tem fundamento na mudança do
regime monárquico para
republicano, em 1889.
Deixando entender seu
descontentamento diante
do ocorrido, Balthazar expressa alguma ironia em
relação regime republicano: “...Assim que se fez a
república foi arrancada a
placa que enobrecia a via

pública com o nome do
imortal brasileiro. Um novo
sol brilhava. Brilharia mesmo? E Carlos Gomes que
apesar de artista e grande
artista, tinha sentimentos,
continuava a venerar o velho imperador quando todos lhe atiravam pedras. A
nova placa, que está lá até
hoje, tem o nome do proclamador da república.” O
autor teria demonstrado,
ao revelar sua contrariedade, pensamento semelhante ao de Athayde Marcondes, que em sua obra (já
mencionada neste texto)
disse: “A arte nacional e o
notável cantor do Guarani,
nada sofreram com essa
mudança...”

Em suas contundentes considerações sobre
a mudança do nome da
rua, o poeta sonetista da
clã dos “Godoy Moreira”,
prossegue: “Os velhos
pindamonhangabenses
que confrontaram os dois
regimes, passavam por
ali, sorriam contrafeitos.
Picava-os a pontinha de
uma incômoda vergonha.
Mesmo os que não tinham
nada com o marechal. Não
tinham nada com o soldado ilustre, apesar da República, mas lamentavam
o artista assim desfeiteado
na cidade que ele julgara tão culta e nobre e tão
capaz de separa a arte da
política.”

Revelou o cronista que
aquilo de mudar de nome
de rua vinha acontecendo já fazia tempo: “...Os
muda-plaquinhas vinham
de longe. E continuaram.
Atuam nos acontecimentos públicos arrancando
e pregando placas como
quem etiqueta artigos de
loja remarcando preços. E
tudo para eles aﬁnal não
passa de preços. Preço e
não apreço. Mal de quase
todas as nossa cidades.
Mas que eu não queria
para a minha terra. Por
que não se dar o nome da
celebridade nova ou do
cidadão que se deseja homenagear a uma das novas ruas?”
E aí ele cita algumas
vias locais cujas denominações foram trocadas. “...A rua Prudente
de Morais foi rua Conde
D’Eu, colocando-se a placa quando o esposo da
princesa esteve em Pinda. Veio a República, fora
com a placa!” Aqui Balthazar se refere à visita da
Princesa Izabel e de seu
esposo, Gastão de Orleans, o conde D’Eu, a Pindamonhangaba em 1868
(acontecimento também
já abordado por essa editoria de história) .

Arquivo TN

A LOUCA

Hermeto Lima, Folha do Norte,
27 de setembro de 1903

À direita, o velho sobrado em frente à matriz,
primeira residência de Balthazar de Godoy Moreira

