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Vacinação contra gripe já começou
para idosos e profissionais da saúde
Milton Michida

A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo de São
Paulo iniciaram, na terça-feira
(18) a vacinação contra o vírus
Inﬂuenza, causador da gripe,
para idosos a partir dos 60 anos
e proﬁssionais da saúde. A campanha de 2017 ocorrerá em fases para cada público-alvo, de
acordo com as orientações do
Ministério da Saúde.
A próxima etapa será realizada a partir de 24 de abril, para
crianças com mais de seis meses
e menos de cinco anos, gestantes e mulheres que acabaram de
dar à luz.
Em 2 de maio, a vacinação
se estende para pacientes com
doenças crônicas. Professores
poderão se imunizar a partir de
8 de maio.
PÁGINA 3

Alunos do Projeto
Guri fazem
apresentação
em homenagem
a Tiradentes
A vacina está disponível em todos os postos de saúde do município

Bailarinas
embarcam para
Europa para
representar o
Brasil em festival
Três jovens bailarinas de
Pindamonhangaba embarcam,
nesta quarta-feira (19), para a
cidade de Porto, em Portugual,
onde irão representar o Brasil
no Festival Norte Dança 2017.
O evento acontece no próximo ﬁnal de semana, no Mercado Ferreira Borge, em Porto.
PÁGINA 5

Judocas da Seleção Brasileira treinam
em Pinda rumo ao Pan-Americano
Os judocas da Seleção Brasileira deixaram as comemorações da Páscoa em segundo
plano no último domingo
(16), quando se apresentaram
em Pindamonhangaba para a

fase ﬁnal de preparação para
a disputa do Campeonato Pan
-Americano 2017, que acontecerá de 28 a 30 de abril na
Cidade do Panamá. Durante
toda a semana, a equipe

está concentrada no Hotel
Colonial Plaza, ajustando
os últimos detalhes antes do
embarque para a competição
continental.
PÁGINA 7
Divulgação

Dow Brasil abre
programa de
estágio na cidade

PÁGINA 7
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA

PARCIALMENTE NUBLADO
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

25º

UV 8
Fonte CPTEC/INPE

FINALISTAS DA
COPA REGIONAL
SERÃO DEFINIDOS
NESTE DOMINGO
PÁGINA 7

Mais de 250 skatistas
participam de encontro
de Longboard

14º

Integrantes do Projeto Guri
do Polo Pindamonhangaba no
bairro Araretama farão uma
apresentação especial em homenagem a Tiradentes, na quintafeira (20), na Escola Municipal
Professora Madalena Caltabiano
Salum Benjamin.
O evento é gratuito e aberto
ao público.
PÁGINA 5

A campeã olímpica Rafaela Silva e outros 51 atletas ﬁcarão concentrados em
Pindamonhangaba até este sábado (22) para a disputa do Pan-Americano no Panamá

A Dow Brasil, companhia do
setor químico, abriu inscrições
para seu programa de estágio
para a unidade de Pindamonhangaba.
Serão 15 vagas nas áreas de
engenharias (especialmente química), administração, economia,
contabilidade, publicidade, comunicação e química.
PÁGINA 3
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Editorial
Uma via de mão dupla

“

De médico e de louco todo mundo tem
um pouco”. Baseadas no senso comum,
as pessoas costumam ter a receita ideal
para todos os males. Sabem diagnosticar,
receitar e curar. No trânsito não é diferente:
“Eu dirijo muito bem, o problema é ter que
dirigir pelos outros”; “Fui fechado por um
outro motorista”; “O carro da frente é que
não deu seta para entrar”; “Ela freou muito
em cima”; “Ele poderia ter descido engrenado
como pedia a placa”; “O problema é que falta
sinalização nesta rodovia!”.
De fato, estar ao volante é uma enorme
responsabilidade, e, grande parte das vezes,
sofremos reﬂexos de outros motoristas. Mas
terceirizar esta responsabilidade não é o
correto. Quando se trata de pessoas – seja as
que estão em nosso carro, em carros alheios
ou ainda pedestres e ciclistas –, é preciso
respeitar e priorizar a vida.
Pegar estradas em feriados só comprova
que as estatísticas não são apenas números.
Realmente existem estradas em condições
precárias, faltam sinalizações adequadas
e até ações educativas e preventivas. Por
outro lado, podemos exercitar a cortesia no
trânsito, a paciência, a empatia, e relembrar
o que muitos de nós ouvimos de instrutores
na autoescola: “Não saia de casa atrasado.
As chances de você cometer infrações e de se
envolver em acidentes no trânsito é muito
menor!”
Em Pindamonhangaba, a Prefeitura
vem realizando diversas melhorias para
trazer segurança e ﬂuidez no tráfego. O
Departamento de Trânsito intensiﬁcou a
ﬁscalização a estacionamentos irregulares,
e está revitalizando e pintando faixas de
pedestre; implantando placas informativas
e readequando semáforos, além de realizar
a manutenção de placas em estradas rurais
como a do Pinhão do Borba. Muitas outras
melhorias ainda virão, mas o papel do
motorista, desde sempre, é ter em mente que
“dirigir é uma via de mão dupla”.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base
no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do
Decreto-Lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação administrativa contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo ainda, ser
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 10 de abril de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA
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Sinalização de trânsito
passa por melhorias
Nas últimas semanas,
o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba realizou
diversas melhorias para
deixar o tráfego mais seguro e ﬂuido na cidade.
A equipe de ações educativas esteve na rua Sete
de Setembro, visando a
identiﬁcar a demanda de
estacionamento irregular
operada por guardadores
de carros clandestinos,
enquanto a equipe de sinalização horizontal realizou a revitalização da
faixa de pedestre próximo
ao Mercado Municipal
e pintou uma faixa nova
na rua Treze de Maio,
no Crispim, para melhor
travessia dos alunos da
Escola Municipal Manoel

Divulgação

Revitalização e pinturas de faixas de pedestres são algumas das ações
César Ribeiro. Ainda naquele local, a equipe fez
a pintura da faixa de embarque e desembarque de
alunos, beneﬁciando também aqueles que vão de
condução à escola.

Outra ação no centro
da cidade foi a implantação de placa informativa e
readequação do semáforo
no cruzamento da avenida
Jorge Tibiriçá com a rua
Dr. Fontes Junior.

A área rural também recebe atenção das equipes do
Departamento de Trânsito
da Prefeitura. Na última semana, foi feita a manutenção de placas na estrada do
Pinhão do Borba.

Regional Araretama
realiza diversos serviços
Divulgação

Limpeza e serviços
“Pega-Tudo” estão entre
as atividades

A equipe da Regional Araretama realizou
diversos serviços, na última semana, em toda
aquela região, abrangendo ainda Cidade Jardim
e Lago Azul.
O Pega-tudo retirou
lixo, entulho e galhos no
bairro Lago Azul, além
da realização de roçada e limpeza no local. O
Cidade Jardim também
recebeu os serviços do
Pega-tudo.
Foi feita ainda capina e limpeza da Creche
Francisco Lessa Junior e
rua José Prates da Fon-

seca (Cidade Jardim),
serviço de roçada e limpeza na rua dos Mognos
(Lago Azul), roçada na
área verde da rua José
Alves Pereira Sobrinho
(Nova Esperança), limpeza no canteiro central
que ﬁca entre a rua Araucária e Estrada do Una e
na área verde ao lado do
campo de futebol do Arco-Íris, entre outros.
A principal avenida
do Araretama, a Nicanor
Ramos Nogueira, também recebeu serviços de
roçada e limpeza, próximo ao campo de futebol.

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)

MEDICINA: MISSÃO E ÉTICA
A Medicina compartilha, sem sombra de dúvida, dos atributos inerentes
a outras proﬁssões, como o Ensino e o
Direito, que se destinam a auxiliar os
seres humanos vulneráveis, ansiosos,
dependentes e em situação de perigo.
Tais proﬁssões requerem, antes de
tudo, conhecimento para exercê-las e
dimensões trancendentes de grande
importância como as virtudes morais
além da denominadas virtudes teológicas: fé, esperança e caridade.
No contexto do atendimento médico, deve-se levar em consideração a
integralidade (holismo) com vistas à
cura do paciente, ter em conta também
a sua singularidade fantástica entre
os demais seres vivos da nossa biosfera
e a dimensão da sua vida espiritual.
O admirável especialista, de renome
mundial em Bio-Ética, o norte-americano Edmund Pellegrino, Professor
Emérito de Ética Médica do Kennedy
Isntitute of Ethics ao destacar a Medicina como proﬁssão especial, aﬁrmou: “O bem-estar do paciente sempre
deve suplantar os interesses do médico”. Não podemos nos esquecer que a
“ÉTICA DAS VIRTUDES” abordada
por ﬁlósofos como Aristóteles, Platão e
Tomás de Aquino colocam o princípio
da BENEVOLÊNCIA (desejar o bem)
como o mais importante no contexto
da saúde. Pellegrino, juntamente com
outro grande especialista na área: Da-

vid Thamasma escreveu vários livros
sobre o assunto, entre eles: “Virtues
in Medical Practice” (1993) e “For the
Patient´s Good” (1988). Segundo Pellegrino, o modelo dos QUATRO PRINCÍPIOS: BENEFICÊNCIA-NÃO MALEFICÊNCIA-AUTONOMIA-JUSTIÇA é por
demais útil, mas, seria necessária uma
Filosoﬁa Moral para torná-lo mais signiﬁcativo, e diria eu, mais abrangentes
e mais nobres. Assim, o ilustre pesquisador coloca que a BENEVOLÊNCIA
(desejar o bem) é a primeira virtude
da Ética Médica e a BENEFICÊNCIA
(fazer o bem) a primeira no campo da
deontologia (que trata das relações do
médico com o paciente e seus colegas
de atuação). A mencionada virtude
privilegia a proteção incondicional do
paciente a partir da observação da
vulnerabilidade trazida pela doença. O
médico, ao oferecer os seus préstimos e
o seu conhecimento (de forma sensata
e fraterna), consequentemente, vai merecer conﬁança por parte do doente, ou
seja: agindo com BENEVOLÊNCIA, irá
evitar um dano, e, assim, não fazer o
mal (NÃO MALEFICÊNCIA) será um
princípio secundário.
Por outro lado, manter o princípio
da AUTONOMIA do médico e do paciente é fundamental, uma vez que não
se deve violar a dignidade humana, e,
se por um lado, o paciente toma decisões livres, sem coerção, em relação

a submeter-se ou não aos processos
terapêuticos, o médico não pode ser
“gerenciado” pelo paciente, mas, seguir normas consagradas de conduta visando unicamente o benefício do
doente, jamais se esquecendo de que
deve dar importância ao estado vulnerável do paciente, a dimensão existencial na situação clínica em que este se
apresenta. Entretanto, ao agir com as
virtudes da benevolência, honestidade,
conﬁabilidade, compaixão, competência técnica, prudência, habilidade, o
médico ultrapassará desaﬁos e atuará norteado por princípios coerentes
com a Ética Médica. Deve-se ressaltar
que a justa remuneração ﬁnanceira do
facultativo não exclui a BENEFICÊNCIA, devendo-se pois evitar conﬂitos
de interesses e situações que venham
a colocar a conveniência do proﬁssional acima do bem-estar do paciente.
Evidentemente, se o médico tem como
intenção fazer o melhor, mesmo nas
piores circunstâncias, empenhando-se
para isso, agindo pois, com competência, conhecimento, e, em especial, com
fraternidade e dedicação, tudo virá
como consequência: reconhecimento
do paciente e da sociedade traduzidos
em respeito, justa compensação ﬁnanceira, sucesso, e, o que é o mais importante: consciência do cumprimento de
uma missão e satisfação de um dever
cumprido.
Divulgação
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Vacinação contra gripe será
fracionada por períodos e grupos
Divulgação

Idosos, a partir dos 60 anos, fazem parte da “fase 2” da imunização

Pinda promove audiência
pública do transporte
no Cidade Nova
Nesta quinta-feira (20),
a Prefeitura de Pindamonhangaba promoverá mais
uma audiência pública oficial de elaboração do edital
de concorrência da concessão do transporte coletivo.
Será no centro comunitário
do Cidade Nova, a partir das
18 horas. Outras audiências
já foram realizadas desde o
início de março, na Câmara
Municipal, Araretama e Moreira César, visando ampliar
a oportunidade de participação da população.
De acordo com o secretário de Infraestrutura e Planejamento, Urbano Patto, o
objetivo é coletar informações com a população para
que possam ser analisadas
e debatidas pela Comissão
do Processo de Concorrência para possível inclusão no
edital. “Cada pessoa interessada em participar deverá
se registrar na hora e terá
três minutos para apresen-

tar suas propostas para o
transporte. As autoridades
também poderão incluir solicitações, para que tudo seja
estudado pela Comissão”,
explicou. “A participação
popular é fundamental para
que possamos preparar um
amplo edital, com exigências
técnicas que atendam os anseios da população. É uma
grande oportunidade para
que os usuários do sistema
de transporte público façam
suas observações, sugestões
e contribuições”, completou.
O secretário explicou
ainda que a Comissão do
Processo de Concorrência foi formada no início
de 2017, com membros de
diversas secretarias municipais, para que o processo de elaboração do edital
atenda todos os requisitos
legais, respeitando prazos,
exigências, e garantindo a
ampla participação da comunidade.

O Ministério da Saúde
determinou, na quintafeira (13), que a vacinação
contra a Influenza será
fracionada em todo o país.
A etapa 1 já foi realizada,
com a imunização dos trabalhadores de saúde dos
hospitais. Desde terça-feira (18), teve início em Pindamonhangaba a Campanha Nacional, etapa em
que deverão ser vacinados
os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e
privados e as pessoas com
60 anos ou mais de idade.
A etapa 3 será a partir
de 24 de abril, para gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há
menos de 45 dias), crianças (maiores de 6 meses e
menores de 5 anos de idade) e indígenas.
A etapa 4 começa no
dia 2 de maio, para as
pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
independentemente
da
idade (conforme indicação do Ministério da Saúde) apresentando prescrição médica especificando
o motivo da indicação da

vacina, que deverá ser
apresentada no ato da vacinação.
A etapa final será a etapa 5, a partir do dia 8 de
maio, voltada para professores das redes pública e
particular, e para todos os
outros grupos anteriores.
O dia 13 de maio será
o Dia “D”, quando haverá um horário especial de
atendimento em 11 postos
pela cidade, além da Praça
Monsenhor Marcondes.
Fora do Dia D, até o
dia 26 de maio, serão 25
locais de vacinação. Para
tomar a vacina, além de
ser do grupo prioritário,
a pessoa deve levar o RG
e a carteira de vacinação,
se tiver.
Para a campanha deste
ano, o Ministério da Saúde enviará 44 mil doses da
vacina, sendo 14 mil doses
a mais do que no ano passado.
Prevenção
ao câncer bucal
Além da campanha de
vacinação contra a Influenza, a Prefeitura de Pindamonhangaba realizará a
campanha de prevenção
e diagnóstico precoce do

câncer bucal, ao mesmo
tempo. O público principal é o de idosos com fatores de risco, como dentes
quebrados, próteses mal
adaptadas, e ou que sejam
alcoólatras, tabagistas e
trabalhem diretamente no
sol.
O diagnóstico será feito em todos os postos,
de acordo com o fluxo de
cada local. No momento da vacinação contra a
gripe, o idoso deve passar
por avaliação do dentista.
O procedimento é rápido
e indolor.
Se diagnosticado precocemente, o câncer bucal
tem alto índice de cura,
mas se estiver em estágio
avançado, pode levar a
óbito. Por isso, é importante a conscientização e
participação de todos.
De acordo com o coordenador de Saúde Bucal
da Prefeitura, o dr. José
Alberto H. Beneton, no
ano passado, 1.895 idosos
fizeram o exame e apenas
98 apresentaram alguma
lesão suspeita de alteração. Felizmente, nenhum
caso de câncer bucal foi
encontrado.

Cati Pinda recebe novo veículo para apoiar o
atendimento aos produtores rurais
O Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR)
de Pindamonhangaba, da
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
(Cati) da Secretaria Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo,
recebeu um novo veículo
para melhor atender aos
produtores rurais da região. O automóvel foi entregue no dia 12 de abril

pelo secretário Arnaldo
Jardim e pelo titular da
Cati, João Brunelli Junior, na sede do órgão, em
Campinas.
A Coordenadoria mobilizou recursos para adquirir 50 novos automóveis por meio do Projeto
de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, do governo paulista

em parceria com o Banco
Mundial.
Cada um dos 40 Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR) do Estado
recebeu um veículo e os
outros 10 serão utilizados
pelos técnicos para apoiar
as atividades realizadas
na sede.
De acordo com o diretor do EDR, Haley Silva de
Carvalho, o veículo permi-

tirá maior apoio nos projetos executados pela Pasta para desenvolvimento
da agropecuária paulista,
como o Microbacias II e o
Levantamento Censitário
das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (Lupa),
bem como o desenvolvimento da pecuária de leite
e fomento da aquicultura
e piscicultura.
João Luiz

Automóvel foi entregue pelo secretário estadual de Agricultura Arnaldo Jardim, em Campinas

Dow Brasil abre programa de estágio na cidade
A Dow Brasil, companhia
do setor químico, abriu inscrições para seu programa
de estágio. Há vagas para a
unidade de Pindamonhangaba.
Ao todo, serão 15 vagas
nas áreas de engenharia
(especialmente Química),
administração, economia,
contabilidade, publicidade,

comunicação e química. Os
interessados devem estar
cursando o último ou penúltimo ano da faculdade e ter
a possibilidade de estagiar
por no mínimo um ano,
além de ter inglês avançado.
O pacote de remuneração inclui bolsa-auxílio de
valor competitivo e alguns
benefícios como assistência

médica e odontológica, auxílio-transporte ou estacionamento, alimentação, seguro
de vida, academia e bolsa
de final de ano.
Os selecionados passarão por um programa de
desenvolvimento de carreira que inclui imersão na
cultura e na estratégia da
companhia, interação com

a liderança, visita às principais plantas de manufatura,
workshops para desenvolvimento comportamental
e desenvolvimento de um
projeto estratégico designado pela área.
Os estagiários têm ainda
a oportunidade de ingressar
no Junior Executive Day,
que consiste em um dia

acompanhando um executivo da Dow. Eles têm
também um coach individual, pessoa treinada para
dar suporte e acompanhar
o estagiário durante a
sua trajetória profissional.
Estas atividades proporcionam ao estagiário uma
vivência ainda maior no
ambiente corporativo, já

que para muitos o estágio
é a primeira experiência
profissional.
Além de Pinda, há
vagas também nas cidades de São Paulo, Jundiaí,
Campinas, Cabangu (MG) e
Breu Branco (PA).
As inscrições vão até 12
de maio, pelo site www.
dowbrasil.com/carreiras.
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P oder Legislativo

Sessão ordinária da Câmara
será realizada nesta quarta-feira
Em função do feriado de São Benedito, comemorado
na segunda-feira, dia 17 de abril, reunião plenária dos
parlamentares foi transferida para hoje às 18 horas
ROBSON MONTEIRO

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Sessão ordinária de Pindamonhangaba acontecerá hoje no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Policiais civis e militares receberão
diplomas de “Honra ao Mérito” em Sessão
Solene na Câmara de Pindamonhangaba
Homenagens aos proﬁssionais da segurança pública da cidade estão
previstas para evento festivo na próxima 2ªfeira, dia 24 de abril
A Câmara de Pindamonhangaba promove na próxima segunda-feira, dia 24
de abril, a Sessão Solene
em comemoração ao ‘Dia
do Policial’. A solenidade
começa às 19h30 e será
realizada por meio do Requerimento nº 527/2017,
de autoria do vereador
Ronaldo Pinto de Andra-

de - Ronaldo Pipas (PR).
Durante o evento, serão
homenageados com “Diploma de Honra ao Mérito” os policiais: Cabo
PM Joselito Marcelino de
Oliveira (2ª Companhia
do 5º BPM/I de Pindamonhangaba), Cabo PM
Adriano Rodrigues Bueno (Corpo de Bombeiros),

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Veredores de Pindamonhangaba.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Professor Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto
Rodrigues (1º secretário) e Ronaldo Pinto de Andrade (2º secretário).
Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Chefe de Divisão: Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br
Assistente de Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Investigador de Polícia
Bergson Pereira da Silva (1º Distrito Policial),
Investigador de Polícia
Giovane Bastos Sellis
(2º Distrito Policial),
Investigador de Polícia
Antonio Emílio Zaccaro (3º Distrito Policial)
e a Escrivã Lourdes dos
Santos Gama (Delega-

cia de Defesa da Mulher).
A sede do Poder Legislativo
- Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira” está localizada na rua
Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça. A
sessão terá transmissão
“ao vivo” pelo portal
da Câmara: www.pindam o n h a n g a b a . l e g . s p . b r.

Os vereadores de
Pindamonhangaba
realizam hoje, dia 19
de abril, a partir das
18 horas, no Plenário
“Dr. Francisco Romano de Oliveira”, a 12ª
Sessão Ordinária de
2017.
O adiamento da
sessão aconteceu em
função do feriado religioso de São Benedito,
comemorado tradicionalmente na segundafeira (dia 17), após a
Semana Santa.
Na Ordem do Dia
está incluído o Projeto de Lei n° 57/2017,
de autoria do vereador Ronaldo Pinto de
Andrade – Ronaldo
Pipas (PR), que “cria

a Semana da Adoção
de Cães e Gatos no
município de Pindamonhangaba e dá outras
providências”.
Além disso, os parlamentares também
irão analisar e debater os requerimentos
apresentados e participarão da chamada
“Explicação Pessoal”
sobre diversos assuntos relacionados à
população e a comunidade de Pindamonhangaba.
A sessão é aberta ao
público, começa às 18
horas e também poderá ser acompanhada
pelo portal da Câmara
no endereço: www.
pindamonhangaba.sp.leg.br.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
12ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 19 de abril de 2017, 4ª-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 57/2017, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, que “Cria a semana da adoção de cães e
gatos no município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2017.

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Pindamonhangaba, 19 de abril de 2017

C ultura e Lazer

Tribuna do Norte

5

Bailarinas embarcam para Europa
para representar o Brasil em festival
Três jovens bailarinas
de
Pindamonhangaba
embarcam, nesta quartafeira (19), para a cidade
de Porto, em Portugual,
onde irão representar o
Brasil no Festival Norte
Dança 2017.
Lavínia Karen, de 12
anos; Júlia Cruz e Maria
Eduarda Follmann, ambas de 6 anos; e a coreógrafa Esther Follmann
conquistaram a oportunidade ao vencerem o Salto
Fest Dance 2016, em setembro do ano passado,
na cidade de Salto (SP).
Lavínia ficou com o
primeiro lugar na categoria solo estilo livre juvenil, com a coreografia
“Emoções”; Júlia e Maria
Eduarda venceram na categoria Duo Balé Clássico
Baby Class, com a coreografia “Amor de Irmãs”.
Maria Eduarda também
venceu no Solo Balé Clássico Baby Class, com a

coreografia “Alegria, Alegria”.
Elas disputaram as vagas no festival europeu
competindo com mais de
3.500 bailarinos em 480
coreografias e 112 grupos
de dança.
O Festival Norte Dança acontece nos dias 21,
22 e 23 de abril, no Mercado Ferreira Borge, em
Porto. O evento recebe
candidatos de vários pontos do país e estrangeiros
para apresentarem coreografias em dança contemporânea, dança clássica,
dança jazz, street dance,
danças populares e sapateado.
Além das apresentações, que acontecem na
sexta-feira e no sábado,
as bailarinas de Pinda
participarão de diversos
workshops de dança. A
premiação aos vencedores acontecerá no domingo.

Divulgação

Elas conquistaram as vagas competindo com mais de 3.500 bailarinos de todo o País

Alunos do Projeto Guri fazem apresentação em homenagem a Tiradentes

Fatec Pinda
promove
Encontro de
Leitores
A Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba
promoverá o 4º Encontro de
Leitores no dia 6 de maio, a
partir das 9 horas.
O evento visa o incentivo
à leitura dos alunos e também da comunidade externa. A ação é totalmente gratuita e sem fins lucrativos.
Para os adultos, a programação conta com palestra, roda de leitura e café
da manhã. Já as crianças
poderão participar de uma
programação especial para
os pequenos e apresentações
musicais.
Na ocasião, haverá sorteio de brindes e os participantes também poderão
levar um livro que já tenho
lido para trocar por um novo.
As inscrições para o encontro de leitores da Fatec
pode ser feita no site http://
fatecpindamonhangaba.edu.
br/encontro_leitores.html

Divulgação

Integrantes do Projeto Guri do Polo Pindamonhangaba no bairro
Araretama, farão uma
apresentação especial em
homenagem a Tiradentes, na quinta-feira (20),
na Escola Municipal Professora Madalena Caltabiano Salum Benjamin.
Regidos pelos educadores Juscilei Martins,
Flaubert Francatti e Rafael Franco, 86 alunos de
coral e violão apresentarão as músicas “Estudo
em Sol Maior”, “Aqui É
Meu País” e “Cirandas
Folclóricas”.

O evento gratuito e
aberto ao público atende
à sugestão da Prefeitura,
que visa maior integração entre as secretarias
do município.
O projeto Guri é o
maior programa social
brasileiro, mantido pela
Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, com
apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
No dia 21 de abril é
comemorado o Dia de
Tiradentes. A data é uma
homenagem ao mineiro
Joaquim José da Silva Xavier, que morreu

em 1792, como um dos
líderes da Inconfidência Mineira, visto por
muitos como um “herói
nacional”. Ele desempenhou várias funções e
uma delas foi a de dentista, profissão esta que
lhe rendeu o apelido de
Tiradentes.
A apresentação será
realizada às 15 horas, na
Escola Municipal Professora Madalena Caltabiano Salum Benjamin, que
fica na rua José Alves Pereira Sobrinho, 160, residencial Nova Esperança,
no Araretama.

Shopping oferece aulas gratuitas de dança
O Urban Mix é um novo estilo de
dança criado há dois anos e inspirado na vida nas grandes cidades.
Por isso, o “urban” no nome; para
o “mix”, a explicação é a mistura
de cinco ritmos de dança: bhangra,
dancehall, kizomba, soca e hip-hop
dance. A novidade agradou a muita
gente, ganhando adeptos rapidamente com os passos simples e modernos, e agora chega ao Shopping
Pátio Pinda.
Todas as terças e quintas-feiras,
às 20 horas, o professor Trajano
Ferrari, que trabalha com o Urban
Mix desde a sua criação, conduzirá
aulas na praça de eventos do mall.
Segundo o profissional, a atividade
dura entre 50 minutos e 1 hora, podendo levar o participante a perder
até 800 calorias em uma aula, além
de aliviar o estresse do dia a dia e
ser uma oportunidade da pessoa se
divertir. As aulas começam às 20
horas e, para participar, não é necessária nenhuma inscrição prévia;
é só chegar e dançar.

Divulgação

Urban Mix mistura cinco rítmos e garante eliminar até 800 calorias por aula
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Posto Poupatempo arrecada roupas, calçados
e cobertores para a Campanha do Agasalho
A Campanha do Agasalho 2017 começou no Poupatempo. Todos os postos
do Estado já arrecadam
roupas, calçados e cobertores, para ajudar a aquecer o inverno de quem
mais necessita.
As doações podem ser
feitas até 18 de agosto nas
unidades do Poupatempo,
durante todo o horário de
funcionamento.

A iniciativa do Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (Fussesp) recebeu, só no ano
passado, mais de 281 mil
peças doadas pela Prodesp
– empresa que gerencia
programas como o Poupatempo e o Acessa SP.
O Poupatempo é um
programa do Governo do
Estado executado pela Diretoria de Serviços ao Ci-

dadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Desde
a inauguração do primeiro
posto, em 1997, o programa já prestou mais de 537
milhões de atendimentos.
Atualmente conta com 72
unidades ﬁxas, em todas as
regiões administrativas do
Estado, além de uma unidade móvel. Juntas, prestam mais de 180 mil atendimentos por dia.

Divulgação

Doações podem ser feitas até 18 de agosto nas unidades do Poupatempo

Membro do Lide representa Vale do
Paraíba em encontro na Coreia do Sul
No intuito de trocar conhecimento e observar tecnologias aplicadas em soluções reais, Eduardo Enari,
membro do Comitê de Gestão do Lide Vale do Paraíba
e presidente da Fundação
de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti), esteve na última semana com o prefeito de São
Paulo, João Dória, em um
encontro estratégico que
ocorreu em Seul, capital da
Coreia do Sul.
Com reuniões focadas
em tecnologia e investimento, o encontro teve duração de quatro dias e teve a
participação de líderes e diretores de grandes empresas instituídas na cidade.

Divulgação

A expectativa é que o encontro traga bons resultados para a região

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 090/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissário) Sr (a)
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA E , responsável pelo imóvel, situado a RUA
GILBERO DE MORAES CESAR, S/NR., Bairro Mombaça I, inscrito no município
sob a sigla SO110512004000, Quadra 16, Lote 0501, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 091/17 - LIMPEZA

CONTROLE 094/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL E
COMERCIAL MOMBAÇA S/A , responsável pelo
imóvel, situado a RUA JOÃO MOMNTEIRO DO
AMARAL, S/NR., Bairro Mombaça I, inscrito no
município sob a sigla SO110509011000, Quadra
19, Lote 636, 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.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A , responsável
pelo imóvel, situado a RUA FREDERICO
ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, S/NR.,
Bairro
Mombaça I, inscrito no município sob a sigla
SO110603007000, Quadra 29, Lote 934, 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

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 093/17 - LIMPEZA

CONTROLE 095/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A , responsável
pelo imóvel, situado a RUA FREDERICO
ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, S/NR.,
Bairro
Mombaça I, inscrito no município sob a sigla
SO110603006000, Quadra 29, Lote 933, 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.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) SINSSAKO
NAGAOKA, responsável pelo imóvel, situado a
RUA IGNACIO HENRIQUE ROMEIRO, NR201,
Bairro CHACARA GALEGA, inscrito no município
sob a sigla SO110814002000, Quadra H, Lote 20,
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

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400,
Bairro Alto do Cardoso:
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 (PMP 12504/2017)
Para “contratação de empresa especializada com material e mão de obra para execução de pavimentação
asfáltica em trecho da estrada Carlos Lopes Guedes Filho (1ª etapa)”, com entrega dos envelopes até dia
05/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017 (PMP 12205/2017)
Para “aquisição de ferragens a serem utilizadas pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto, conforme
solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes
até dia 05/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017 (PMP 12207/2017)
Para “aquisição de cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais, para
ser utilizado em diversas obras no Município de Pindamonhangaba e pela Usina de Asfalto e Artefatos de
Concreto, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/05/17 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017 (PMP 12209/2017)
Para “aquisição de agregados para serem utilizados pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto em
diversas obras do município, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 08/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017 (PMP 12210/2017)
Para “aquisição de cal hidratada e cal para pintura com ﬁxador, conforme solicitação do Departamento de
Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/05/17 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2017 (PMP 12212/2017)
Para “aquisição de tampões para galeria de águas pluviais e grelhas de ferro fundido, conforme solicitação
do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
08/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 (PMP 12213/2017)
Para “aquisição de materiais elétricos para serem usados em manutenção de praças, quadras, prédios
públicos (escolar, creches bibliotecas, PSF, UBS), ampliação em diversas obras e instalações festivas,
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses”, com entrega dos
envelopes até dia 09/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no endereço
acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Para o presidente do
Lide, Marco Fenerich, é importante a participação do
Vale do Paraíba nesse encontro para que novas soluções sejam trazidas para
a região, viabilizando novos
negócios. “Esperamos que
esse encontro traga bons
resultados e mais desenvolvimento para a região e que
seja a ligação entre os empresários com a Coreia do
Sul”, aﬁrmou Fenerich.
Fundado em junho
de 2003, o Lide - Grupo
de Líderes Empresariais
possui treze anos de atuação. Atualmente, tem
cerca 54% do PIB ﬁliado
(com as unidades regionais e internacionais). O

objetivo do grupo é difundir e fortalecer os princípios éticos de governança corporativa no Brasil,
promover e incentivar as
relações empresariais e
sensibilizar o apoio privado para educação, sustentabilidade e programas
comunitários. Para isso,
são realizados inúmeros
eventos ao longo do ano,
promovendo a integração
entre empresas, organizações, entidades privadas e
representantes do poder
público, por meio de debates, seminários e fóruns
de negócios.
A unidade do Vale do
Paraíba é uma das mais
novas em atividade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.832, DE 12 DE ABRIL DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve nomear os senhores a seguir indicados para integrarem a
Comissão de Monitoramento e Transição do Convênio 88/2014, constituída através
da Portaria Geral nº 4.828, de 10 de abril de 2017:
– Fabiano Vanone
– Rodrigo Lóssio Ferreira
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de
abril de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Seleção de Judô treina em Pinda rumo
ao Campeonato Pan-Americano 2017
Os judocas da Seleção
Brasileira deixaram as
comemorações da Páscoa
em segundo plano no último domingo (16), quando se apresentaram em
Pindamonhangaba para
a fase ﬁnal de preparação
para a disputa do Campeonato Pan-Americano
2017, que acontecerá de
28 a 30 de abril na Cidade do Panamá. Durante
toda a semana, a equipe
está concentrada no Hotel
Colonial Plaza, ajustando
os últimos detalhes antes
do embarque para o continental.
O primeiro dia da concentração foi dedicado a
atividades
extra-treino,
com palestra. Primeiro, o
gestor de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson,
deu as boas-vindas e explicou a programação aos
atletas. Depois os atletas
foram ao tatame para um

seminário prático sobre
as mudanças na regra do
judô que valerão para o
Pan. A clínica foi conduzida pelos árbitros Edison
Minakawa e Jeferson Vieira.
Na segunda-feira (17),
começaram os treinos físicos e técnicos no dojô sob
o comando dos treinadores Luiz Shinohara, Mario
Tsutsui, Fulvio Miyata e
Yuko Fujii.
Foram convocados 52
judocas para este treinamento, incluindo os 18
convocados para o Pan.
Todos os dias, as meninas treinam das 9h
às 15h30 e, depois, das
15h30 às 17h30. Os homens, por sua vez, vão
ao tatame ou à academia
das 11h às 12h30 e das
18h às 20h. O treinamento encerra-se no sábado,
pela manhã, e os judocas
retornarão para suas respectivas cidades.

Divulgação

A campeã olímpica Rafaela Silva está entre os judocas que treinam em Pinda durante essa semana

Mais de 250 skatistas participam
de encontro de Longboard
Skatistas de todo o Vale
do Paraíba participaram,
no sábado (15), do “Weels On Fire” - Encontro de
Longboard, o surf de rua.
O evento, promovido pela
InTime Pinda, aconteceu
ao lado da rodovia Presidente Dutra, na ladeira da
Funvic e contou com muita
música, demonstrações de
manobras, churrasco e sorteio de diversos brindes.
De acordo com o organizador do evento, André

Rodolfo Bastos, o clima
entre os mais de 250 participantes era de muita
amizade. “A interação das
pessoas e a participação do
público foi incrível. Esses
encontros são importantes
porque há muitos reencontros. Muitas amizades
surgiram e outras se encontraram”, destacou ele.
Para André, mais que
apresentar manobras radicais, a ação visa divulgar
a mais pura essência do

skateboard, apresentando
um estilo diferente de se
vestir, de se relacionar e
principalmente se divertir em cima do carrinho,
além de mostrar os esportes de rua como o skate, o
longboard e o slackline.
Para quem não conhece, o skateboard ou surf
de rua é um esporte
radical que está se tornando cada vez mais
popular entre os surfistas e skatistas. Inventa-

do durante a década de
1950, o longboard – um
skate que parece uma
prancha de surf com rodinhas, foi construído
para a corrida em declive ou transporte em
geral. Longboard é muitas vezes descrito como
“surfar no concreto”,
porque as rodas grandes
e o shape fino permitem
voltas rápidas e suaves,
assim como nas ondas
de surf.

Finalistas da Copa
Regional serão
deﬁnidos neste
domingo
Luis Cláudio/Portal R3

Gabrielle Mattos

Encontros, reencontros e muita
adrenalina marcaram o evento

COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE
***
Pelas semiﬁnais da
Copa Regional de Futebol Amador, no domingo (16), Castolira
e Jardim Santana, que
têm as melhores campanhas, jogaram fora de
casa o primeiro jogo.
O Castolira, com
melhor campanha entre
os classiﬁcados, enfrentou o Vila São José, empatando em 2x2. Agora
para o Vila São José se
classiﬁcar precisa vencer o segundo jogo e o
Castolira joga pelo empate de até 1x1.
O outro jogo foi entre Gurilândia e Jardim
Santana. O time visi-

tante venceu por 3x2,
e para avançar à ﬁnal,
pode até perder por um
gol de diferença, desde
que o Gurilândia não
faça mais que dois gols.
Já o Gurilândia precisa
vencer por 2 gols de diferença.
Com os mandos invertidos, os jogos deste
domingo (23), serão às
10h30 .
2° Divisão
A fase de classiﬁcação da Segunda Divisão já começou. A
competição conta com
24 times, divididos em
quatro grupos, com seis
integrantes cada. Serão
cinco rodadas, com os
times de cada grupo se
enfrentando entre si.
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QUARTA-FEIRA

Curiosidades da igreja matriz
A

rtigo
publicado
em jornal local
há 82 anos, revela doações que enriqueceram o
patrimônio paroquial da
então Igreja Matriz e cita
pindamonhangabense
que foi o único brasileiro
a vestir a farda dos Exércitos Pontifícios e combater ao lado do Papa Pio
IX, em 1870.
Com o título “Grandiosas Dádivas à nossa
Matriz”, em 1935, o jornal local A Cidade (extinto), edição de 9 de junho
daquele ano, dava a notícia que o patrimônio paroquial pio e artístico da
igreja matriz tinha sido
enriquecido com duas
grandes dádivas: um novo
altar em honra ao Sagrado
Coração de Jesus e uma
relíquia do Santo Lenho,
ambos doação da pindamonhangabense dona Gabriella de Barros Lessa.
Sobre o novo altar o
referido jornal divulgava
que este havia sido confeccionado em São Paulo,
“na conhecida casa de arte
sacra Marino Del Tavero,
pela quantia de dez contos
de réis”. Benzido e inaugurado na nave direita
da Capela Mor da Matriz
o novo altar era descrito
como sendo “em madeira
de lei, imitação magníﬁca
de mármore, altos relevos, esculturas de elevado
gosto, inclusive um grupo representativo da S.S.
Trindade a encimá-lo e
um da morte de São José
sob a banqueta, expositório lindíssimo, tabernáculo a cuja porta ostenta artístico relevo de Jesus no
Horto”.
“A imagem do Sagrado
Coração de Jesus da nossa
matriz, juntamente com a
do Coração de Maria, em
porte natural, são das primeiras que apareceram
no Brasil, tendo sido adquiridas na Bélgica e ofertadas a nossa paróquia
pelo saudoso esposo de
dona Gabriella de Barros,
o comendador Henrique
Dantas da Gama a cuja
piedade e zelo se deve o
início do culto do Sagrado
Coração de Jesus em Pindamonhangaba”, revelava
outro parágrafo do artigo.
Na mesma página, referindo-se ao Santo Lenho, o autor da matéria
(não está assinada) faz referência a origem da relíquia doada à igreja matriz.
“Quando, em 1870, as
numerosas hostes, cheﬁadas por Garibaldi, atacavam os estados pontifícios
no afã de tomar Roma
e espoliar a Santa Sé de
seus domínios temporais,
o pindamonhangabense
João Antonio Dantas da
Gama, cunhado de dona
Gabriella de Barros, dotado de um grande espírito
religioso e extraordinário
amor à Santa Igreja, então
estudante da Universidade de Paris, abandona os
livros e corre pressuroso
a Roma, onde se alista entre os zuavos pontifícios.

Em 1935 a Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso tinha à frente o inesquecível Padre João, Monsenhor João José de Azevedo
Envergando-lhes a farda
digniﬁcante, combate ao
lado do Santo Padre Pio
IX na defesa dos direitos
da Santa Igreja. Dá-se a
tomada de Roma aos 20
de setembro de 1870, a
célebre brecha da PortaPia, consequente prisão
do Sumo Pontíﬁce, enquanto, de joelhos, com
o Santo Rosário entre as
mãos, deixavam as armas

à espera de aprisionamento, os defensores do
Santo Padre.”
“O dr. João Antonio
Dantas da Gama, ﬁlho
desta terra, fora o único
brasileiro nos Exércitos
Pontifícios. Grande honra, extraordinário privilégio desta velha Pindamonhangaba.
“O Sumo Pontíﬁce Pio
IX, ao despedir-se do zua-

vo brasileiro, o pindamonhangabense dr. Dantas
da Gama, abraça-o enternecido, abençoa-o e à sua
descendência ofertandolhe, com suas próprias
mãos, a preciosa relíquia
do Santo Lenho, que consiste numa partícula da
verdadeira cruz sobre a
qual morreu o Redentor
Divino! Chegado ao Brasil, o detentor da preciosa

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:

A Alma
Andava tranquilamente pelo ﬂorido jardim
contemplando as estrelas tão serenas,
jorrando luzes brilhantes no imenso céu,
quando uma bela e apetitosa jovem
trixieblogg.brogspot.com
de branco passou por mim.
Ela, loura de olhos verdes, ofuscava
as próprias estrelas.
Seu corpo sinuoso, sensual,
voluptuoso e garrido,
fremeria de prazer e desejo
o mais sincero dos maridos.
Ela passou e olhou...
Eu uma piscadela lhe dei,
ela consentiu, e a seu lado saltei.
Passeamos longamente e já antegozava
uma noite cheia de amor
com aquela deusa que exalava
perfume da mais bela ﬂor.
As horas se escoavam rapidamente.
Um vento forte nas árvores batia e gemia,
enquanto ela em direção do cemitério
caminhava...
Era o que eu queria.
Tão inebriado ﬁquei
que não percebi ela pela
porta do cemitério entrar...
Pensei que fosse sua casa
e também entrei...
O sino da igreja, meia-noite batia,
e o vento sempre forte rugia.
Eu, segurando as mãos da jovem,
notei que elas estavam geladas,
sua face tão bela parecia deformada.
Em lugar de seus olhos de esmeraldas,
de seus lábios de carmim,
vi uma tétrica caveira
que se agarrava em mim...
Recuei estarrecido
e cai sem sentido...
Noutro dia, encontrando-me
sobre um túmulo desmaiado,
o pobre coveiro ﬁcou atordoado.
Quando me levantei,
tinha nas mãos, partes
de um esqueleto imundo...
Desejei aquela jovem
sem saber que ela...
pertencia ao outro mundo...
Oswaldo Vieira Guimarães, jornal Sete Dias, 7/8/1966

relíquia mandou-a colocar
em artístico relicário de
prata em que se esculpiram todos os emblemas da
paixão, oferecendo a mesma a sua família na pessoa
do comendador Henrique
Dantas da Gama, esposo de
dona Gabriella de Barros.
“O dr. João Antonio,
entretanto, distribuindo
seus bens aos pobres retira-se ao Convento dos Jesuítas do Rio de Janeiro,
de onde é enviado à Bélgica e professando naquela
emérita ordem, ordenado
sacerdote, serviu ao Senhor como grande pregador sacro e escritor...”
Conta ainda o articulista de A Cidade no cita-

do artigo, que no dia 7 de
maio daquele ano de 1935,
“primeira sexta-feira do
mês do Sagrado Coração
de Jesus, as irmandades
paroquiais e ﬁéis, com
distintivos e estandartes”
tinham ido até a residência de dona Gabriella pela
manhã e dali transportaram para a matriz “a preciosa relíquia nas mãos do
vigário padre João José de
Azevedo”.
Concluindo, consta que
“à inauguração do belo
altar e trasladação da preciosa relíquia assistiram
todos os ﬁlhos de dona
Gabriella de Barros Lessa,
vindos do Rio e São Paulo
para tais atos.”

