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PÁGINA 5

‘Guarda com Bike’ é 
implantada em Pinda

Locais como o Parque da 
Cidade, o Bosque da Prince-
sa, praças e outros espaços 
de Pindamonhangaba recebe-
rão a ronda da “Guarda com 
Bike”. Em fase de implanta-
ção pela Prefeitura, a equi-

pe já recebeu um primeiro 
treinamento e será orientada 
por Policiais Militares e por 
profi ssionais envolvidos na 
área de segurança. A propos-
ta do serviço é aumentar a se 
gurança da população, atin-

gir mais locais, além de gerar 
economicidade. Atualmente, 
a Guarda Municipal da cidade 
tem 106 Guardas Municipais 
e 17 Agentes de Segurança. A 
“Guarda com Bike” conta com 
cinco Guardas Municipais.

Polícia Militar 
de São Paulo tem 
novo comandante

Fatec segue com 
inscrição para 
isenção e redução da 
taxa do Vestibular 

Continuam abertas as inscri-
ções para isenção total e redu-
ção de 50% na taxa de inscrição 
para o processo seletivo da Fa-
culdade de Tecnologia (Fatec) 
do Estado de São Paulo, para o 
segundo semestre de 2017. 

PÁGINA 3

Balé de Pinda 
se classi� ca 
para festival nos 
Estados Unidos

As bailarinas do Ballet 
Julia Pyles, de Pindamo-
nhangaba, se classifi caram 
para o World Ballet Compe-
tition USA, uma das compe-
tições de dança mais presti-
giadas do mundo.

PÁGINA 2

Metalúrgicos 
começam a 
receber valores de 
processo coletivo

O processo coletivo de 
periculosidade e insalubri-
dade da Tenaris Confab, 
que durou 25 anos, será 
pago a partir da próxima 
segunda-feira (27).

PÁGINA 4

O governador Geral-
do Alckmin empossou na 
última sexta-feira (17), o 
coronel Nivaldo Cesar Res-
tivo no Comando-Geral da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. Ele substitui 

o coronel Ricardo Gamba-
roni, que estava à frente 
da corporação desde janei-
ro de 2015.

Como subcomandante 
da PM, no lugar do coronel 
Francisco Alberto Aires 
Mesquita, fi ca o coronel 
Mauro Cezar dos Santos 
Ricciarelli.            

PÁGINA 5

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura promo-
veu a palestra “A Peda-
gogia da Emergência” 
para os professores 
da Rede Municipal de 
Ensino. A palestra foi 
ministrada pelo tera-
peuta social e educador 
físico, Reinaldo Nasci-
mento, que educa em 
áreas e locais de tensos 
confl itos e de refúgio 
em diversos países. 

PÁGINA 3

Professores da Rede Municipal participam de palestra

Transformar 
traumas em 

sorrisos é uma 
das propostas da 

temática

Cerimônia solene 
aconteceu no Barro Branco

PÁGINA 2

PÁGINA 5

Celulares 
roubados poderão 
ser bloqueados 
imediatamente 
nas delegacias

MORADORES 
DO PASIN 
GANHAM PRAÇA

Equipe fará rondas em parques e praças, entre outros locais
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E na última quinta-feira 
(16), a equipe de acadêmicos 
do Grupo de Estudos Guima-
rães Rosa (foto) se reuniu no 
Palacete Tiradentes para dar 
sequência ao projeto. Foi o 

primeiro encontro da segun-
da temporada de estudos 
referentes ao escritor. A 
atividade é outro importante 
evento desenvolvido pela APL 
durante o ano.

Notas da APL 
SARAU ‘A MULHER NA POESIA’

Homenageando o mês  
dedicado às mulheres, a  APL 
– Academia Pindamonhanga-
bense de Letras dá sequência 
a seus saraus trazendo para 
o evento desta quinta-feira 
(23), o tema: ‘A mulher na 
poesia’. O local é a sede 
administrativa da entidade 
(Palacete Tiradentes – Lar-
go São José) e o início está 
marcado para as 20 horas. O 

sarau conta com a participa-
ção de acadêmicos e é aberto 
à participação pública.  

“PELOS TRILHOS DA PRINCESA”  
Até o dia 10 de abril no 

Shopping Pátio Pinda, a popu-
lação pode apreciar a exposi-
ção do fotógrafo Jota Marcon-
des: Pelos trilhos da Princesa 
- Uma viagem foto-poética 
pelos trilhos da centenária 
Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, tendo como pano de 
fundo as belezas da Serra da 
Mantiqueira. A parte poética 
fi cou por conta de membros 
da APL- Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, con-
vidados pelo fotógrafo para 
ilustrar seu trabalho fotográfi -
co com poesia.   

Os acadêmicos que par-
ticipam desse trabalho são: 
Elaine Cristina dos Santos, 
Alberto Marcondes Santiago, 
Elisabete Nogueira da Silva 
Guimarães, Altair Fernan-
des de Carvalho, Anamaria 
Jório Rodrigues Marcondes, 
João Paulo Ouverney, José 
Luiz Gândara Martins, Judith 
Ribeiro de Carvalho, Maurício 
Cavalheiro, Neila Cardoso, 
Paulo Tarcízio da Silva Mar-
condes, Rhosana Dalle Leme 
Celidônio, Ricardo Estevão de 
Almeida e Sebastião Nelson 
da Cruz.

APL ESTUDA GUIMARÃES ROSA
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 DIÓGENES E CINISMODiógenes de Sínope (Sínope 
404 AC - Corinto 323 AC) 
foi um fi lósofo da Grécia an-

tiga, discípulo de Antístenes, que 
foi discípulo de Sócrates. Fez da 
pobreza sua extrema virtude, pos-
suindo apenas um alforje, um bas-
tão e uma tigela. Morava num tonel 
ou barril e perambulava pelas ruas 
carregando uma lamparina duran-
te o dia, dizendo estar à procura 
de um homem honesto. Para ele, a 
virtude era demonstrada na ação e 
não na teoria; criticava a sociedade 
corrupta, monetarista, ambiciosa e 
procurava o ideal, denominado  cí-
nico, de viver. 

Mas, o que era cinismo, em ter-
mos filosóficos? “Kynos” em grego 
significa cão, cachorro, e “Kyni-
cos”, o modo de viver como cão, 
em total despojamento, sem bens. 
Então, cinismo é essa filosofia do 
desapego, da autossuficiência, da 
liberdade, fidelidade e do autodo-
mínio. 

Não é sem motivos que se diz que 
o cão representa a fi delidade para 
com o homem. Daí entendermos 
porque o cachorro sempre foi o ani-
mal mais próximo de nós. E, possi-
velmente, o mais útil! 

Evidentemente que, como gê-
nio, ele olhava séculos à sua frente, 
e, possivelmente foi o primeiro ho-
mem a pregar o cosmopolitismo ao 
afi rmar: “Eu não sou ateniense nem 
grego, sou cidadão do mundo!”. 

Há muitas histórias sobre esse cí-
nico (no sentido fi losófi co), entretan-
to, para mim, a mais emblemática é 
a que se refere ao diálogo dele com 
Alexandre Magno da Macedônia. O 
Imperador ao vê-lo muito tranquilo 
no seu barril, perguntou se poderia 
fazer algo que o benefi ciasse, ao que 
o sábio respondeu: “Sim, podes sair 
da frente do meu sol”. Conta a lenda 
que Alexandre fi cou tão impressiona-

do com o desprezo de Diógenes pelos 
bens materiais que soltou o seguinte 
comentário: “Se eu não fosse Alexan-
dre, queria ser Diógenes”. 

Portanto, refl etindo sobre esse 
fi lósofo, nos seus ensinamentos, no-
tamos o quanto ele é atual. Sabemos  
que a sociedade moderna, cada vez 
mais atrelada aos valores econômi-
cos, mais consumista e materialista, 
mesmo assim infeliz, em crise, ca-
minha para a sua autodestruição, a 
não ser que mude de foco, procure 
ser um pouco mais cínica, no senti-
do que tentei explicar. 

Pensando bem, há gente que 
sequer tem um barril para morar, 
como Diógenes, e vive embaixo das 
pontes ou sob as marquises, não em 
função de escolha, como o fi lósofo 
em pauta, mas em consequência da 
miséria, fruto da ganância, da injus-
tiça dos que se locupletam com as 
benesses do poder. E essa situação 
tem que mudar, antes que a  Civili-
zação Ocidental pereça!

Altair Fernandes

Balé de Pinda se classi� ca para 
festival nos Estados Unidos

As bailarinas do Ballet Julia Pyles, 
de Pindamonhangaba, se classifi ca-
ram para o World Ballet Competition 
USA, uma das competições de dança 
mais prestigiadas do mundo, que fes-
tejará sua 11ª Edição Anual em Orlan-
do, Flórida, a partir de 19 de junho. 

De acordo com a coreógrafa Julia 
Pyles, a participação foi confi rmada 
na semana passada, após uma se-

letiva feita por vídeos enviados aos 
jurados do festival.

Um conjunto de balé clássico, 
com 21 meninas irá apresentar a 
coreografi a “Além da Pele” para os 
norte-americanos. 

Anualmente, os participantes do 
Word Ballet Competition recebem 
mais de 150 mil dólares em bolsas de 
estudo, prêmios em dinheiro e ofertas 

de contratos de trabalho em compa-
nhias de dança de todo o mundo. 

O evento é realizado no teatro de 
Linda Chapin no centro de conven-
ções de Orange County na Interna-
tional Drive. 

Todas as rodadas de competição, 
que vai de 18 a 24 de junho, serão 
transmitidas ao vivo online pela in-
ternet. 

Vinte e uma bailarinas apresentarão a coreografi a “Além da Pele”
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Moradores do Pasin vão ganhar praça
Os moradores do Pasin, em 

Moreira César, vão ganhar uma 
imensa praça, que está sendo 
construída entre a quadra de 
esportes e a igreja de São José 
Operário.

A primeira etapa é a limpeza e 
nivelamento da área - cujos servi-
ços começaram na última semana.

De acordo com o subprefeito 
de Moreira César, Nilson Luís de 
Paula Santos, a quadra contará 

com parque infantil, academia ao 
ar livre, bancos, lixeiras, várias 
luminárias, árvores, área que po-
derá ser destinada à caminhada e 
espaço aberto para realização de 
eventos, feiras e festas populares.

Antiga reivindicação dos mo-
radores, a praça trará  harmonia 
e embelezamento do local, valo-
rizando os imóveis e proporcio-
nando mais opções de lazer à po-
pulação.

Para Tiago Macedo, que mora 
na frente da área onde será a pra-
ça, a construção da benfeitoria é 
a realização de um ‘sonho’. “Faz 
tempo que queríamos o aprovei-
tamento do espaço, pois é uma 
área muito grande, praticamen-
te no meio do bairro, e não tinha 
nada. Agora, com a praça, nós 
moradores poderemos desfrutar 
da estrutura do local para nos di-
vertirmos com amigos e familia-
res”, relatou. Subprefeito Nilson Luís de Moreira César visita local da obra
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Mudança de olhar   

Reunir professores para discutir, analisar e bus-
car soluções para as necessidades educacionais 
coletivas apresentadas periodicamente pelas 

escolas das redes municipal e estadual de ensino. Este 
é o objetivo principal das atividades de HTPC (Hora 
de Trabalho Pedagógico Coletivo). 

Quando o educador pode, além de falar, ouvir e 
se colocar no lugar do outro, seu papel deixa de ser 
apenas técnico e passa a ser também humanitário, re-
forçando sua consciência e sua cidadania. Ele busca, 
por meio da união de esforços, alavancar os índices 
educacionais e transformar vidas constantemente.

Nesta semana, um grupo de professores da Rede 
Municipal de Ensino pode ter acesso a uma palestra 
sobre “A Pedagogia da Emergência”. A temática foi 
abordada pelo terapeuta social e educador físico, 
Reinaldo Nascimento, que atua em locais de confl ito, 
de tensões e de refúgio em diversos países. Sendo, 
inclusive, um dos fundadores da Associação da Peda-
gogia de Emergência no Brasil. A instituição tem por 
meta trabalhar para modifi car a vida de crianças e de 
jovens traumatizados por situações extremas. 

Não é fácil, mas é possível, por meio da educação 
e de políticas sólidas, transformar traumas, oriundos 
de vulnerabilidades, em sorrisos e sonhos.
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Professores da Rede Municipal 
participam de palestra

O s professores que par-
ticiparam das ativida-
des de HTPC (Hora 
de Trabalho Peda-

gógico Coletivo) na última se-
gunda-feira (20), tiveram uma 
experiência bem diferente. Isso 
porque a Secretaria de Educa-
ção e Cultura ofereceu à Rede 
Municipal de Ensino uma pa-
lestra sobre “A Pedagogia da 
Emergência”, ministrada pelo 
terapeuta social e educador fí-
sico, Reinaldo Nascimento, que 
educa em áreas e locais de ten-
sos conflitos e de refúgio em di-
versos países. 

A pedagogia da emergência 
abordada, sob a perspectiva do 
educador, a intervenção volun-
tária na educação de crianças 
vítimas da guerra e da explora-
ção irrestrita. 

A temática foi suficiente 
para encher o Teatro Galpão 
de professores que participam 
da atividade durante seu horá-

“A Pedagogia da 
Emergência” foi a 

temática abordada 
pelo terapeuta 

social e educador 
físico Reinaldo 

Nascimento

Teatro Galpão ficou lotado de professores; no destaque 
Reinaldo, Júlio e Luciana

rio de HTPC – tempo estabe-
lecido pelas escolas das redes 
municipal e estadual de ensino, 
que busca reunir profissionais 
da área para discussão, análi-
se e propostas de soluções que 

atendam às necessidades edu-
cacionais coletivas apresenta-
das periodicamente.

“Ouvir os relatos de Rei-
naldo sobre suas experiências 
acerca da pedagogia da emer-

gência certamente contribuiu 
para um aprofundamento da 
alteridade. Conhecer uma reali-
dade aparentemente tão distin-
ta nos faz refletir sobre a nossa 
própria realidade e isso implica 

um olhar mais humano sobre o 
outro. Sobretudo, quando o ou-
tro é a criança com que lidamos 
na educação”, comentou o se-
cretário de Educação e Cultura, 
Júlio Valle.

Fatec segue com inscrição para isenção 
e redução da taxa do vestibular 

Inscrições para bolsas 
remanescentes do ProUni 
começam na próxima semana

Nota do ENEm é divulgada para trEiNEiros
 a nota do Enem ( Exame Nacional 

do Ensino médio)  de 2016 foi divulgada 
para treineiros na última segunda feira 
(20). Entram nessa categoria todos os 
participantes que ainda não haviam ter-
minado o Ensino médio no ano passado, 

quando foram aplicadas as provas.
  a edição de 2016 contou com 

1.344.060 treineiros, equivalente a 
16% do total de participantes. a nota 
foi divulgada pelo inep (instituto Na-
cional de Estudos e pesquisas Educa-

cionais anísio teixeira), e pode ser 
acessada através do site do inep, ou 
pelo aplicativo do Enem.

  as notas dos participantes que 
cursavam o 3° ano do Ensino médio 
no ano passado, e quem já conclui os 

estudos, foram divulgadas no dia 18 
de Janeiro.

os espelhos das redações têm 
previsão de ser divulgados até 10 de 
abril, encerrando a edição de 2016 do 
Exame Nacional do Ensino médio.

As inscrições para bolsas re-
manescentes do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) 
para o primeiro semestre de 
2017 devem ser feitas de 27 de 
março a 5 de abril, para quem 
não estiver matriculado na ins-
tituição, e até 5 de maio para os 
já matriculados.

O ProUni é destinado à con-
cessão de bolsas de estudo inte-
grais e parciais (50%) para estu-
dantes de cursos de graduação 
e sequenciais de formação espe-
cífica, em instituições privadas 
com ou sem fins lucrativos. No 
caso da bolsa integral, a renda 
familiar mensal per capta do 
interessado não poderá exceder 
a um salário-mínimo e meio. E 
não pode ser superior a três sa-
lários-mínimos para os demais, 
mediante critérios definidos pelo 
Ministério da Educação (MEC).

Podem se inscrever os que 
participaram do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) a 
partir da edição de 2010 e que 
obtiveram nota igual ou acima 
de 450 pontos, além de superior 
a zero na redação. Professores 
da rede pública de educação 
básica, integrantes do quadro 
permanente da instituição, tam-
bém poderão se inscrever para 
cursos de licenciatura, indepen-
dentemente da renda.

A conclusão da inscrição as-
segura ao candidato apenas a 
expectativa de direito à bolsa, 
mas a concessão é condicionada 
à comprovação de atendimento 
dos requisitos legais e regula-
mentares do ProUni. Nos dois 
dias úteis seguintes, ele deverá 
comparecer à instituição de en-
sino para proceder à comprova-
ção das informações prestadas.

Estudantes têm até o dia 5 de abril para se inscreverem

Divulgação Divulgação
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Continuam abertas as 
inscrições para isenção total 
e redução de 50% na taxa 
de inscrição para o proces-
so seletivo da Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) do Estado 
de São Paulo para o segundo 
semestre de 2017. 

É possível pleitear os 
dois benefícios, desde que o 
candidato atenda aos re-
quisitos determinados para 
cada finalidade. Neste caso, 

é preciso efetuar duas inscri-
ções até as 15 horas do dia 6 
de abril. 

Os interessados devem 
preencher o formulário 
específico, disponível no site 
www.vestibularfatec.com.br. 

A Fatec Pindamonhanga-
ba é uma instituição pública 
estadual que oferece cursos 
de tecnologia de nível su-
perior gratuitos. A unidade 
conta com cursos de Manu-

tenção Industrial; Mecânica 
- Processos de Soldagem; 
Processos Metalúrgicos; Ges-
tão Empresarial; e Projetos 
Mecânicos.

As inscrições para o vesti-
bular de meio de ano estarão 
abertas a partir de maio. O 
exame ocorrerá no dia 2 de 
julho, às 13 horas. 

A resposta à solicitação 
será divulgada no dia 11 de 
maio somente pela internet.

Unidade de Pinda oferece cinco cursos superiores de tecnologia gratuitos

Divulgação
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EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO 2017 
 
 
 

“Estabelece critérios para inscrição e 

seleção de novos estudantes para bolsa 

de estudo para o Ensino Superior” 
 
 
Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e 

Assistência Social e Departamento de Assistência Social, no uso dessas 

atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto 

nº 4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE 

CHAMAMENTO para concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, 

na modalidade de tecnologia, licenciatura e bacharelado, em cursos presenciais 

e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, 

das áreas de biológicas, exatas e humanas nos termos que se seguem: 

Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão 

pagas diretamente à instituição de ensino na qual o aluno matricular - se. 

Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 10 bolsas. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - As inscrições serão feitas no Departamento de Assistência Social, - Rua 
Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – Pindamonhangaba, nos dias 30 e 31 de Março 
de 2017 das 08h00 às 11h30 e das 13hs às 16h00.  
 
DOS REQUISITOS  PARA INSCRIÇÃO 
 
Art. 5º -  Poderão inscrever-se os interessados que: 

 

a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses; 

b) - pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$ 776,42 

(setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), valor equivalente 

8,82 UFMP’s; 

c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam 

cursando o Ensino Superior, no caso dos não ingressantes; 

d) não possuam Ensino Superior Completo.

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 
 

Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a 

seguir elencados: 

I.     Cópia do documento de identificação R.G e CPF do candidato. 
 

II.     Cópia do documento de identificação R.G e CPF dos membros do 
grupo familiar;  

 

III. Cópia documentos que comprovem residir no Município a pelo menos 

48 (quarenta e oito) meses; (uma conta de 2013, uma conta de 2014, 

uma conta de 2015 e uma conta de 2016) só serão aceitos conta de 

energia elétrica, IPTU, telefone fixo ou outro comprovante oficial; 

IV.     Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular 

e de matrícula para o curso que se pretende no caso de estudantes 

ingressantes, ou comprovante de matrícula para estudantes que já 

estejam cursando; 

V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas 

do 1º e 2º semestre de 2016 dos candidatos que já estão cursando (não 

será aceito a classificação do vestibular). 

VI.    Declaração do estudante que não possui ensino superior completo; 

(ANEXO) 

VII.     CTPS original e Cópia das páginas de identificação e do último contrato, 

seguido da página em branco) do candidato e de todos os membros do 

grupo familiar 

VIII.     Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses candidato e 

dos membros do grupo familiar que possuem registro em CPTS ou 

declaração de renda no caso de autônomos ou profissional liberal; 

IX.     Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de 

percepção de bolsa integral de estudo do ensino médio, quando escola 

particular; 

X.     Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida. 
 
XI.    Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do 
reconhecimento do curso pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura. 

 
 
 

Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 
 

30 e 31 de março de 2017, bem como preenchimento da ficha de inscrição de 

forma correta, completa e fidedigna, é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. 

Parágrafo 2º -  O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento 

automático do candidato. 

 

DA TRIAGEM SOCIAL 
 
 
 
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados 

serão submetidos a uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela 

equipe técnica do Departamento de Assistência Social da Prefeitura de 

Pindamonhangaba. 
 
 

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 
 
 
 
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classificação. 

 

I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular; 

II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes; 

III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para 

os  não ingressantes; 

IV- trabalho com carteira assinada; 

V- a menor renda per capita. 

Art. 9º -  O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no 
 

site  www.pindamonhangaba.sp.gov.br no dia 25/04/2017. 
 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar 

ciente e de acordo com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 

28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, bem como, serem corretas e 

verdadeiras todas as informações por ele prestadas. 

Pindamonhangaba, 14 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
 

VALÉRIA DOS SANTOS 

 Secretaria de Saúde e Assistência Social 

  

 RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS PARA O ANO DE 2017 

Retificando-se a publicação do dia 14/02/2017, acrescenta-se aos renovados as alunas PATRÍCIA HELENA             
MANOEL DE LIMA, ANHANGUERA - PEDAGOGIA e HELOISA HELENA DA SILVA BARROSO,            
ANHANGUERA - LETRAS atendendo aos processos 19/2017 bolsa de estudos e processo externo 1822/2017.  
 

A Prefeitura de Pindamonhangaba através do Departamento de Assistência Social, no uso das atribuições e de                 
acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e decreto 4.497, de 6 de março de 2013, torna público                        
o resultado da renovação das Bolsas de Estudos de Ensino Superior para o ano letivo de 2017, conforme Edital de                    
Convocação publicado em 08/12/2016. 

 

NOME 
INSTITUIÇÃO 
 ENSINO 

                   CURSO 
 

ADRILLENE ALVES MARCONDES UNITAU PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

ALESSANDRA MARIA ALMEIDA DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA FUNVIC ENFERMAGEM 

ANDREA REGINA ALVES PEREIRA SANTOS FUNVIC ENFERMAGEM 

ANDREZA APARECIDA FLORIANO MIGUEL UNOPAR EMBELEZAMENTO PESSOAL 

ANNA CAROLINA NEVES JOAQUIM DOS SANTOS ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 

ARIELA PAES DOS SANTOS UNISAL PSICOLOGIA 

BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA UNISAL PSICOLOGIA 

BRUNA DA ROCHA SILVA UNISAL DIREITO 

BRUNO RENE DA SILVA PORTOLAN FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

CAROLINA MARANINI RODRIGUES UNITAU ENFERMAGEM 

CLAUDIA CAROLINY RANDES BARONI FASC ADMINISTRAÇÃO 

DANIELA CORREARD GRECO NICOLETTI ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 

DENIZE FERREIRA MACHADO DA SILVA UNOPAR PEDAGOGIA 

ELIZETE CARDOSO UNOPAR ARTES VISUAL 

FRANCIELLE DOS SANTOS CARDOSO UNIP PSICOLOGIA 

FRANCIELLY MONTEIRO DE ALMEIDA MAFALDA UNIP BIOMEDICINA 

GABRIEL GOMES DA SILVA FASC EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

GERALDA MONTEIRO E SILVA UNINTER PEDAGOGIA 

GERUSA JANETE DAMACENO AUGUSTO UNOPAR ED. FÍSICA 

GRAZIELA REGINA AMARAL DOS SANTOS FUNVIC ENFERMAGEM 

HELENICE GABRIEL DE JESUS BUENO DE ALMEIDA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

HELLEN MAURICIO DA CRUZ FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 
HELOISA HELENA DA SILVA BARROSO ANHANGUERA LETRAS 

IANDARA SALGADO RIBEIRO DOS SANTOS UNITAU DIREITO 

ISADORA KAROLYNNE COSTA SANTOS UNITAU COMÉRCIO EXTERIOR 

IVETE RIBEIRO DA SILVA UNISAL DIREITO 

JACSON DA SILVA LUIZ UNITAU ADMINISTRAÇÃO 

JOSILAINE DE DEUS AQUINO UNOPAR ADMINISTRAÇÃO 

LARISSA SANTOS LOMAR UNITAU ARQUITETURA E URBANISMO 

LUANA FERREIRA DA COSTA UNISAL PSICOLOGIA   

LUCIA DA SILVA CONCEICAO BARBOSA ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

LUIS GUILHERME MONTEIRO DA SILVA UNITAU ENGENHARIA ELÉTRICA 

LUIZ PANISSA NETO FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

LUIZA ARRIETE DUARTE ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO SALLES FUNVIC PEDAGOGIA 

MARILIA DIAS PEREIRA CORREARD ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

MATEUS EMANUEL DE ALMEIDA CARVALHO ETEP TECN. MECATRÔNICA 

MAURA ELISA DE ALMEIDA SANTOS FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

MAYARA PEREIRA FLORIANO UNITAU DIREITO 

MICHELE REIS DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

MÔNICA BORGES ANHANGUERA LETRAS 

NAJARA MARQUES UNITAU DIREITO 

NATALIA FERNANDES DE PAULA UNITAU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
PATRICIA HELENA MANOEL DE LIMA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

RAFAEL DELPHINO PEREIRA UNOPAR LETRAS 

RAFAEL MARCONDES MARÇON FARO ENG. QUÍMICA 

RAFAELA APARECIDA DA SILVA UNITAU PEDAGOGIA 

RAFAELLA COSTA GOMES UNISAL PSICOLOGIA 

RODRIGO LUIS DE SOUZA UNOPAR GESTÃO PÚBLICA 

ROSE NEIDE BATISTA UNOPAR SERVIÇO SOCIAL 

ROSEANE ALBERTINA DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

ROSELY BICUDO RAMOS UNINTER PEDAGOGIA 

ROSIANE APARECIDA MARCELINO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

SILVANA BENTO LEMES DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

SOLANGE DIAS MARQUES FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

SOLANGE INES VALERIO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

SONIA MARA SIQUEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

STEFANE CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 

STEFANE TAINA GOMES DOS SANTOS FASC ADMINISTRAÇÃO 

SUELLEN REZENDE ALVES UNOPAR CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

TAMIRES GRAZIELE ALVES DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

TUANY DOS SANTOS MARIANO FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

VALCIMARA PEREIRA PAIXAO ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

VANESSA RIBEIRO PALAZZI DE CASTRO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

WAGNER LINCOLN DO PRADO UNOPAR HISTÓRIA 

WESLEY ALVES DE SOUZA FUNVIC ENG. PRODUÇÃO 
 
 

Regina Tavares de Souza Farias 
Diretora do Depto de Assistência Social  

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e aprovação de ATA; 
 Conferência Municipal 2017; 
 Aditamento dos Convênios; 
 Aprovação de verba estadual e federal 
 

Dia:   30/03/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)  

que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e aprovação de ATA; 
 Conferência Municipal 2017; 
 Aditamento dos Convênios; 
 Aprovação de verba estadual e federal 
 

Dia:   30/03/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)  

que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e aprovação de ATA; 
 Conferência Municipal 2017; 
 Aditamento dos Convênios; 
 Aprovação de verba estadual e federal 
 

Dia:   30/03/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)  

que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 057/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (A) RONIE PAIVA TEIXEIRA 
DE FREITAS, responsável pelo imóvel, situado a  RUA BENEDICTO ANTONIO 
DA SILVA, nº 105,  Bairro CAMPO ALEGRE  inscrito no município sob a sigla 
SE11.13.12.016.000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 070/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) ZULEIKA APARECIDA FORONI 
SIMÕES E OUTRO, responsável pelo imóvel, situado a  RUA SEVERINO DA SILVA LOPES , S/N.,  
Bairro JD MARIANA  inscrito no município sob a        sigla SO 110609074000, para que efetue 
a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba - CUT, 
o processo coletivo de pe-
riculosidade e insalubrida-
de da Tenaris Confab, que 
durou 25 anos, começará 
a ser pago na próxima se-
gunda-feira, dia 27.

A previsão era para co-
meçar no dia 3 de abril, 
mas o sindicato conseguiu 
negociar a antecipação 

Processo da Confab começa a ser 
pago na próxima segunda-feira

700 pessoas ainda não compareceram na sede do sindicato
Divulgação

Em Brasília - Herivelto Vela, o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho,  ministro Ives Gandra, e o advogado trabalhista Alison 
Montoani, logo após a homologação do acordo

do pagamento com a Cai-
xa Econômica Federal. O 
prazo legal que o sindicato 
tem obrigação de cumprir 
é maior, até o dia 30 de 
abril.

“Praticamente um mês 
antes do que era nossa 
obrigação já daremos iní-
cio ao pagamento. Assim 
que o acordo foi homo-
logado nós começamos a 
nos organizar pra pagar 

o quanto antes, pois sa-
bemos que tem pessoas 
passando necessidade e 
contando com esse dinhei-
ro que é delas. Felizmen-
te, um processo que fi cou 
parado por décadas nós 
conseguimos solucionar 
e enfi m os trabalhadores 
terão seu direito prevaleci-
do. Agradeço especialmen-
te ao ex-presidente Renato 
Mamão, ao nosso jurídico 
e toda a direção pelo em-
penho”, disse Vela.

O sindicato organizou 
um calendário para esses 
pagamentos, que serão fei-
tos diretamente na agência 
da Caixa Econômica Fede-

ral da praça Monsenhor 
Marcondes, a “Praça da 
Cascata”. Um atendimen-
to especial para o processo 
será feito no terceiro andar. 
Pessoas cujos nomes come-
çam com a letra A até C re-
cebem no dia 27, de D até I 
dia 28, J no dia 29, de K até 
P dia 30 e com iniciais de R 
a Z na sexta, dia 31.

Essa primeira etapa de 
pagamento envolve 1.274 
pessoas, que já constavam 
na listagem, concordaram 
com o valor e assinaram 
a documentação. O sin-
dicato também reforça o 
pedido para que as pesso-
as divulguem o acordo do 
processo, pois 700 pessoas 
que têm direito ainda não 
compareceram na sede do 
sindicato.

No site do sindicato 
há uma página com mais 
detalhes sindmetalpinda.
com.br/processoconfab.

O processo envolve 
funcionários das unida-
des Confab Tubos, Confab 
Equipamentos e Tenaris 
Coating que trabalharam 
em funções perigosas ou 
prejudiciais à saúde (peri-
culosidade e insalubrida-
de) e que foram contempla-
dos na sentença e acórdão 
dos processos 650/1991, 
651/1991 e 466/2005.

A Receita Federal recebeu, até a segunda-feira 
(20), 4.222.187 declarações. A expectativa é de que 
28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração 
até 28 de abril. Neste ano, o programa Receitanet foi 
incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais ne-
cessária a sua instalação em separado.

A declaração do imposto de renda é obrigatória 
para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70 no ano passado. Também precisa de-
clarar o IRPF quem recebeu rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil; quem obteve, em qual-
quer mês de 2016, ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos sujeito à incidência de imposto ou rea-
lizou operações em bolsas de valores, de mercadorias 
e de futuros.

Quando se trata de atividade rural, é obrigado a 
declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 
142.798,50; o que pretenda compensar prejuízos do 
ano-calendário 2016 ou posteriores; ou que teve, em 
31 de dezembro do ano passado, a posse ou proprie-
dade de bens ou direitos, inclusive terra nua, cujo valor 
total seja superior a R$ 300 mil.

As restituições começarão a ser pagas em 16 de 
junho e seguem até dezembro, para os contribuintes 
cujas declarações não caíram em malha fi na.

Receita já recebeu mais de 
4 milhões de declarações
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egurançaS
‘Guarda com Bike’ é implantada na cidade

Visando aumentar a seguran-
ça da população em geral, alcan-
çar mais locais, além de atender 
a critérios de economicidade, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está criando a “Guarda com 
Bike”. As equipes atenderão vá-
rios setores do município, como 
o Parque da Cidade, o Bosque da 
Princesa, praças e outros luga-
res que precisam de vigilância.

“Inicialmente, contamos com 
cinco guardas municipais para 
compor o quadro ‘Guarda com 
Bike’. Eles receberam um primei-
ro treinamento e serão orientados 
por policiais militares e por profi s-
sionais envolvidos na área de se-
gurança da nossa cidade. O papel 
deles é fundamental para auxiliar 
e orientar a população em ques-
tões relacionadas à segurança”, 
explica o coordenador da Guarda 
Municipal, Sandro Faria.

Atualmente, a Guarda Muni-
cipal da cidade tem 106 guardas 
municipais e 17 agentes de se-
gurança, que trabalham em três 
turnos de 8 horas, de segunda a 
segunda. 

Diversas são as atribuições 
destes profi ssionais previstas 
pela Constituição Federal, Esta-

O governador Geraldo Alck-
min empossou na última sexta-
feira (17), o coronel Nivaldo Ce-
sar Restivo no Comando-Geral 
da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. Ele substitui o coro-
nel Ricardo Gambaroni, que es-
tava à frente da corporação des-
de janeiro de 2015.

Alckmin agradeceu o traba-
lho do coronel Ricardo Gamba-
roni, destacando seu trabalho: 
“Extremamente preparado e 
um dos melhores talentos da 
nossa PM”. Ele lembrou que 
“conseguimos obter os melho-
res índices de homicídio de 
toda a série histórica de São 
Paulo: 8,2 para cada 100 mil 
habitantes/ano. No Brasil este 
índice é mais de 24. Nossa meta 
era chegar a um dígito e conse-
guimos atingir 8,2. Tudo fruto 

de muito trabalho, dedicação 
e sacrifício. Nossa Polícia está 
preparada para avançar ainda 
mais”, disse.

Com longa carreira na Polícia 
Militar, o novo comandante, de 
52 anos, se destaca por sua ex-
periência e disciplina. Desde ju-
lho de 2014 no comando da Tro-
pa de Choque, Nivaldo também 
comandou o patrulhamento da 
zona sul da Capital e do Poli-
ciamento de Trânsito (CPTran), 
além de diversas unidades espe-
cializadas.

A cerimônia de passagem de 
comando aconteceu na Acade-
mia do Barro Branco, escola de 
ofi ciais que foi a porta de en-
trada do novo comandante na 
PM, em 1982. Filho e sobrinho 
de PMs, Nivaldo também já li-
derou o Grupo de Ações Táticas 

Especiais (Gate) e o Comandos 
e Operações Especiais (COE). O 
ofi cial conta, ainda, com passa-
gens pelo policiamento de parte 
da região central e pelos 2º e 3º 
Batalhões de Choque, Correge-
doria da PM e Assessoria Poli-
cial Militar da Secretaria da Se-
gurança Pública.

Novo subcomandante

Como subcomandante da 
PM, no lugar do coronel Fran-
cisco Alberto Aires Mesquita, 
fi ca o coronel Mauro Cezar dos 
Santos Ricciarelli. Hoje com 51 
anos, ele ingressou na corpora-
ção em fevereiro de 1982. O ofi -
cial era, até então, responsável 
pelo Comando de Policiamento 
Rodoviário (CPRv), cargo que 
ocupava desde 2014. 

Locais como Parque da Cidade e Bosque da Princesa receberão rondas

tuto Geral das Guardas Munici-
pais (Lei nº 13022/14) e outras 
normas. Entre elas estão: reali-

zar a vigilância diurna e notur-
na nas dependências internas 
e externas de edifi cações e pré-

dios municipais; verifi car se os 
acessos estão corretamente fe-
chados, examinar as instalações 

hidráulicas e elétricas (relatar 
para providências necessárias) 
– prevenindo e evitando irregu-
laridades que possam facilitar a 
prática de delitos, de incêndios 
ou de danos. 

Eles também atuam atenden-
do visitantes, identifi cando-os e 
encaminhando-os às unidades 
procuradas. Além disso, reali-
zam procedimentos necessários 
para a preservação do patrimô-
nio público municipal, que está 
sob vigilância.

“O Guarda Municipal e os 
Agentes de Segurança têm um 
importante papel para aumen-
tar a segurança da comunidade 
ao realizar as tarefas que lhe são 
incumbidas. Neste sentido, atu-
ar de forma preventiva e edu-
cativa é fundamental para um 
trabalho efi caz em prol da popu-
lação e de bens patrimoniais”, 
afi rma o secretário de Proteção 
e Bem-Estar ao Cidadão, José 
Sodário Viana.

Quem precisar falar na Guar-
da Municipal o telefone de con-
tato é: 3643-2664 (24h).

Equipe recebe treinamento e orientações da Polícia Militar

O Governo do Estado 
de São Paulo anunciou 
na segunda-feira (20) a 
celebração de um con-
vênio entre a Secretaria 
da Segurança Pública e 
a Anatel (Agência Na-
cional de Telecomuni-
cações) para facilitar e 
agilizar o processo de 
bloqueio de celulares 
roubados e furtados.

Por meio da parceria, 
a Polícia Civil terá aces-
so a um sistema especial 
e poderá bloquear os 
aparelhos sem a neces-
sidade de solicitar às 
operadoras. 

O sistema de Cadas-
tro de Estações Móveis 
Impedidas (Cemi) é 
administrado pela Asso-
ciação Brasileira de Re-
cursos em Telecomuni-
cações (ABR Telecom) e 
comunica imediatamen-
te o bloqueio a todas as 

operadoras, que serão 
responsáveis por um 
futuro restabelecimento 
do aparelho.

Atualmente, policiais 
civis precisam entrar 
em contato com cada 
uma das empresas para 
solicitar o cancelamen-
to. “Com o sistema, o ce-
lular será bloqueado no 
momento do registro, o 
que vai impedir crimi-
nosos de utilizarem da-
dos”, explica o delegado 
Mitiaki Yamamoto.

Responsável pela Di-
visão de Tecnologia da 
Informação do Depar-
tamento de Inteligência 
da Polícia Civil (Dipol), 
ele ressalta que além da 
agilidade, agentes hoje 
empregados apenas 
ao serviço de cancela-
mento de IMEIs pode-
rão voltar ao trabalho 
policial.

Celulares roubados 
poderão ser bloqueados 
imediatamente 
nas delegacias

Procedimento evitará acesso a dados do celular roubado

Polícia Militar de São Paulo 
tem novo comandante
Coronel Nivaldo Restivo, de 52 anos e 35 de serviço à população 
paulista, era comandante do policiamento de Choque do Estado 
de São Paulo; ele substitui o coronel Ricardo Gambaroni

Solenidade de posse aconteceu na Academia do Barro Branco

Alexandre Carvalho/A2im

Divulgação

Divulgação
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QUARTA-FEIRA

Com o título “A 
Lenda do Suspi-

ro”, um artigo assinado 
por Ignácio César, publi-
cado na Folha do Norte 
(12/7/1925) revela a ori-
gem da denominação “tra-
vessa (ou beco) do Suspi-
ro”, como era conhecida 
antigamente a travessa 
Rui Barbosa.

Lenda ou fato, o in-
teressante escrito revela 
uma arbitrariedade que 
teria sido cometida pelo 
primeiro capitão-mor da 
então Villa Real do Bonsu-
cesso de Pindamonhanga-
ba, Luiz Lopes (este nome 
consta na obra de Athayde 
Marcondes referente aos 
primeiros a exercerem tal 
cargo em Pinda). No sécu-
lo XVIII, capitão-mór era 
a autoridade responsável 
pela vilas e povoados.

A lenda
Em 1777 governava a 

terra pindana (sic) o ca-
pitão-mór Luiz Lopez de 
Aguiar, cujo espírito vio-
lento e arbitrário sobre 
todos conquistara a odio-
sidade pública.

Vivia nesta época em 
Villa Real, Manoel Fonse-
ca em companhia da mu-
lher e de uma fi lha de rara 
beleza. Fonseca desempe-
nhava as funções modes-
tas de alcaide do Senado 
da Câmara da localidade 
com aptidão e honradez.

A população foi uma 
amanhã despertada com 
a triste e horrorosa notícia  
que havia sido assassina-
da na noite antecedente a 
fi lha do alcaide Fonseca 
e esse crime logo se atri-
buiu a um tal Benjamim, 
soldado que era noivo da 
donzela.

Chegando a nova aos 
ouvidos do capitão-mor, 
ele não pode se furtar 
ao desejo de fazer jus-
tiça pelas suas próprias 
mãos, a tão famigerado 
criminoso...

Seu julgamento foi su-
mário e a pena capital não 
tardou muito em ser exe-
cutada. O soldado sofreu a 
morte natural pela força. 

Lendas e causos da Pinda Antiga

O “ Beco do S uspiro” (Travessa Rui Barbosa)        

A SITUAÇÃO (EXTINTO) 1920

O suplício não podia ter 
sido mais bárbaro.

Diz a lenda que o con-
denado foi de uma calma 
imperturbável, negando 
até a última  hora o crime, 
protestando pela sua ino-
cência.

Acrescenta a narrativa 
que no momento em que 
o corpo balançava no ar, 
preso da forca pelo braço 
esticado, ouviram-se três 
gemidos, que por sucessi-
vas noites de muitos anos, 
foram ouvidos no lugar 
em que fora enforcado.

Passados alguns tem-
pos, o vigário da paróquia, 
então o sacerdote pindano 
(sic) padre José de Andra-
de Vieira e Silva, recebeu 
de um frade, uma carta 
em que rezava a nefan-
da confi ssão de um outro 
soldado que em um bilhe-
te de morte, na capital da 
Bahia, declarou ser o cúm-
plice do assassinato que 
praticou em Pindamo-

nhangaba, na pessoa da 
fi lha do alcaide Fonseca, 
o alferes Salvador Lopes, 
fi lho do capitão-mor Luis 
Lopez de Aguiar!...

O local da forca foi na 
primeira travessa (senti-
do centro bairro) que liga 
a rua Prudente de Moraes 
à Marechal Deodoro, que 
então fi cou conhecida pe-
los antigos como: “Becco 
do Suspiro”.

Travessa Rui Barbosa  
 Atualmente denomi-

nada travessa Rui Barbo-
sa, a conhecida rua dos 
fundos do Palacete 10 de 
Julho, antigo prédio que 
abrigou a Prefeitura, já 
foi travessa Visconde de 
Tamandaré. Recebeu tal 
denominação quando, em 
1869, os antigos políticos 
de Pindamonhangaba, es-
pecialistas em mudar no-
mes de ruas, resolveram 
homenagear heróis brasi-
leiros da Guerra do Para-

guai e as célebres vitórias 
do Brasil naquele confl ito 
latino-americano.

Já a denominação “Rui 
Barbosa” surgiu entre 
1910 e 1920. É oportuno 
relembrar a passagem de 
Rui Barbosa pelas ter-
ras da Princesa do Norte 
e a respectiva saudação 
do povo pindamonhan-
gabense ao mesmo, fato 
ocorrido no dia 15 de de-
zembro de 1909. Nessa 
data, em campanha políti-
ca, era candidato à presi-
dência da República, Rui 
Barbosa, então senador, 
permitiu que o trem no 
qual viajava com destino a 

São Paulo fi zesse parada na 
estação de Pinda onde foi 
saudado pelo dr. João Ro-
meiro (Fundador da Tribu-
na do Norte) e fez discurso 
de agradecimento.

Sem desmerecer o 
Água de Haia nem o pa-
trono da Marinha do 
Brasil, eternos e heróicos 
vultos da Pátria, a deno-
minação “travessa dos 
suspiros” é mais atraen-
te pelo aspecto pitoresco 
e lendário da Pinda de 
antigamente. A respeito 
desta denominação exis-
te a versão contada por 
Maria Eugenia na edição 
de 14/3/1971 da Tribuna 

do Norte e reunida na co-
letânia Nossas Ruas em 
1993 (iniciativa da Câma-
ra Municipal).

Segunda a citada au-
tora a tal travessa “era 
assim chamada porque as 
lavadeiras, após lavarem 
roupas no Paraíba, su-
biam a ladeira cansadas, 
cada qual com sua trouxa 
e, para não passarem pela 
rua principal da cidade, 
desviavam e iam descan-
sar e conversar nessa tra-
vessa (ali deviam suspirar 
pelo cansaço), após o que 
seguiam o seu caminho, 
sempre desviando do 
centro.”

Travessa Rui Barbosa em foto atual

Ontem e hoje

Tito Cardoso, Folha do Norte (extinto), 8 de junho de 1908

postnext.com

Jamais eu vira tão gentil menina,
olhos formosos, cheios de ternura,
As mãos delgadas tinham tal brancura,
que uma coisa julguei logo divina.

Possuía a boca rósea e pequenina,
bastos cabelos de uma cor escura;
tinha meiga e distinta compostura,
de corpo era, porém, pouco franzina.

Usava ainda um vestidinho curto,
e ainda um homem eu também não era,
quando ela um riso me lançava a furto.

Correram anos, ei-la moça e linda.
Mas outro riso nunca mais me dera
a ingrata virgem que eu adoro ainda.
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