
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 8.934

PINDAMONHANGABA 13 DE JULHO DE 2017QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 136

PREDOMÍNIO DE SOL - SOL
NA MAIOR PARTE DO PERÍODO

UV 5

PREVISÃO DO TEMPO 

10º 

PINDAMONHANGABA

24º

Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PROGRAMAÇÃO DO
FINAL DE SEMANA

PRAÇA DO CISAS

PARQUE DA CIDADE

FESTA JULINA DE MOREIRA CÉSAR

15/07 16/07

COPA VALE DE
WHEELING STUNT

14/07
18H (ABERTURA)

15/07
8H ÀS 21H

16/07
8H ÀS 17H

XXIII EXPOSIÇÃO NACIONAL DE
ORQUÍDEAS DE PINDAMONHANGABA

PROJETO ‘ARTE ENCANTO’ INAUGURA 
LOJA DENTRO DO SHOPPING

Fundo Social 
arrecada mais 
de 1 tonelada 
de alimentos no 
Parque da Cidade

Os shows de aniversário no 
Parque da Cidade terminaram 
na segunda-feira, dia 10 de ju-
lho, e foram um grande sucesso 
de público. Somando os quatro 
dias de festa, foram arrecada-
dos 1,706 quilos de alimentos, 
entre arroz, feijão, trigo, fubá, 
leite em pó, entre outros itens. 
Esses alimentos serão entre-
gues, pelo Fundo Social de Soli-
dariedade, a instituições assis-
tenciais da cidade.

PÁGINA 5

É nesta quinta (13), a partir 
das 19 horas, a inauguração 
da loja de produtos artesa-

nais de Pindamonhangaba dentro 
do Shopping Pátio Pinda. A ini-
ciativa faz parte do projeto social 

“Arte Encanto” do Fundo Social de 
Solidariedade.

            PÁGINA 3

Festividades 
de Aniversário 
continuam neste 
fi nal de semana

Estão abertas as inscrições para 
ofi cina de iluminação cênica

Conferência de Assistência Social 
começa nesta sexta-feira PÁGINA 3

Iniciativa busca valorizar e dar mais visibilidade aos artesãos de Pindamonhangaba

Divulgação
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Estão abertas as inscrições para 
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Blog Remobília

Fiquei surpresa ao ver 
meus vizinhos de sítio com 
tantos gatos de estimação 
de uma hora para outra! 
Contando com a gatinha 
da família, vi bem uns 
onze. Os novatos vieram 
ao jardim, miar “boas-vin-
das” e se apresentarem. 
Com o charme peculiar 
de todo felino, desfi lavam 
com classe na ponta das 
patas e, um por um, foram 
se achegando na roda de 
conversa.

Os amigos Paulo e Inês 
contaram-me que eles ha-
viam sido resgatados da casa 
de uma velha senhora “acu-
muladora de gatos” falecida 
recentemente e, os seus 67 
gatos – isto mesmo, sessenta 
e sete! - haviam sido dados à 
adoção! 

Chamou-me a atenção 
o carinho e o cuidado que 
meus vizinhos tinham pe-
los bichanos. Até um novo 
cômodo havia sido ergui-
do para abrigar os novos 
moradores. Fui convidada 
a conhecer o espaço com 
quarto e banheiro especial 
para o banho dos felinos. 
As acomodações eram 
tantas que exigiram cer-
ta criatividade da exímia 
costureira: até as antigas 
malas de viagem foram 
transformadas em luxu-
osas caminhas acolchoa-
das. Tudo brilhava. Como 
os olhos e o amor daquele 
casal por aquelas criaturi-
nhas.

Aqueles gatos tinham 

GATO DE GAIOLA

passado a vida inteira con-
fi nados entre quatro pare-
des e, agora, experimen-
tavam o gosto de poder 
circular livremente pelo 
Sítio Santa Clara! Fiquei 
encantada com suas brin-
cadeiras: uns rolavam na 
grama deliciando-se com 
o sol da manhã; outros 
brincavam de pega-pega 
e até de pique esconde; 
outros, ainda, subiam nos 
troncos das árvores para 
afi ar as unhas.  A energia 
daquela coletiva algazarra 
felina era contagiante!

Mas de todo o espetá-
culo nada me emocionou 
mais do que conhecer 
Dengoso! Ao contrário dos 
outros, ele estava dormin-
do numa caixinha de pape-

lão dentro de um viveiro. 
- Como assim, um gato 

no viveiro? 
Foi então que a vizinha 

contou-me a triste histó-
ria de Dengoso. Ele havia 
crescido numa gaiola de 
passarinho, pendurada 
num prego, no alto da 
parede. Quando foi res-
gatado, não sabia andar 
nem se socializar com os 
companheiros de confi -
namento. Por isso, o casal 
construíra o viveiro para 
abrigá-lo. Bem maior que 
a antiga gaiola e, proposi-
talmente, há um metro do 
chão, sua porta permane-
cia aberta para que Den-
goso pudesse ir e vir para 
onde desejasse.

 Este era o grande 

problema: Dengoso não 
saía! Nos seus olhos tris-
tes, os arames verticais da 
antiga morada moldaram 
o seu confi namento. A sua 
liberdade poderia estar 
do outro lado da delicada 
trama hexagonal do vivei-
ro, entretanto, ele não a 
enxergava! Dengoso esta-
va livre da gaiola mas não 
estava livre para o reino 
da liberdade. Por isso foi 
preciso ainda, dentro do 
viveiro, a caixinha de pa-
pelão para que, pouco a 
pouco, ele experimentas-
se o aconchego de outro 
espaço que lhe proporcio-
nasse a falsa segurança da 
antiga prisão.

Esse gato na gaiola me 
ensinou uma lição subli-
me. Uma lição sobre li-
berdade. Ela pode estar a 
um passo de nossos pés. 
Nós só a enxergamos com 
os olhos da alma. Há con-
fi namentos que nos rou-
bam o sonho de ser livre! 
Contra este tipo de crime 
só há uma lei: o amor! E 
foi justamente nesta sen-
tença que Dengoso me 
aprisionou. Que a sua his-
tória possa abrir os olhos 
de nossas almas para ou-
tros gatos de gaiola, para 
outros animais confi na-
dos na falta de respeito de 
seus donos, para outros 
seres humanos tão enjau-
lados em suas prisões que 
não mais enxergam os so-
nhos que só a liberdade é 
capaz de nos revelar.

Eu indico:

Guilherme Moura

Divulgação

Polícia 

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA VEM DE ALISSON FELIPE, 
JOGADOR DE VÔLEI DE PINDAMONHANGABA 

Ele indica o 
fi lme brasileiro 
“Vermelho Bra-
sil”. Lançada em 
maio de 2013, a 
obra é uma pro-
dução da Globo 
Filmes, e conta a 
história real da 
invasão france-
sa em meados 
de 1550, quando 
surgiu a Baia de 
Guanabara e o 
Rio de Janeiro. 
O intuito dos 
franceses era ex-
pulsar os portu-
gueses e povoar 
o Brasil com a 
sua língua.

“Eu assisti a 
esse fi lme, pois 

estava procurando uma obra 
com conteúdo histórico sobre a 
França tentar criar uma colônia 
no território brasileiro. De fato 
é um fi lme interessante, por isso 
eu indico!”

Na manhã da quarta-
feira (12), uma equipe da 
Polícia Militar  foi cha-
mada para uma ocorrên-
cia no bairro Castolira. 

Na residência, os po-
liciais foram informa-

dos por um médico do 
Samu (que também ti-
nha sido solicitado para 
o local) que as vítimas, 
um homem de 49 anos e 
uma mulher, de 42, es-
tavam sem vida. 

De acordo com infor-
mações da perícia téc-
nica da Polícia Civil, 
a mulher apresenta-
va vários golpes de 
faca pelo corpo; já 
o homem tinha uma 

faca cravada no peito. 
Para a PM, há indí-

cios de crime passional. 
A ocorrência foi regis-
trada no 3º Distrito Po-
licial, no bairro Cidade 
Nova.

Casal é encontrado morto 
no bairro Castolira. Polícia 
suspeita de crime passional

Casal é encontrado morto 

Anvisa proíbe venda e uso 
de produtos para emagrecer

A Anvisa  (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária) proibiu 
a fabricação, 
comercialização e 
uso dos produtos 
Farinha Medida Certa 
Original Plus Com 
Chia e Goji Berry (em 
pó e em cápsulas) e 
Farinha Seca Barriga 
Original Plus 
Com Chia e Goji 
Berry (em pó e em 
cápsulas). A decisão 
foi publicada na 
terça-feira (11) no 

Diário Oficial da 
União (DOU).

A distribuição dos 
produtos é feita pelo 
Armazém da Nutrição 
Comércio de Alimentos 
Ltda., mas, de acordo 
com a agência, não 
há comprovação 
da regularização 
do material nem 
identifi cação do 
fabricante.

A proibição vale 
para todo o território 
nacional e já entrou em 
vigor.

Diversão e solidariedade    

Mais de uma tonelada de 
alimentos arrecadados. 
Esta foi a marca alcançada 

com a entrada solidária dos shows que 
aconteceram no Parque da Cidade em 
Pindamonhangaba. O evento, que fez 
parte das comemorações do aniversário 
de 312 anos de emancipação político-
administrativa do município, aconteceu 
durante quatro dias.  

Para a entrada nos shows, não foi 
cobrado o ingresso, mas a prefeitura 
solicitou que o público doasse 1 quilo de 
alimento não-perecível. As doações foram 
entregues ao Fundo Social de Solidariedade 
– que repassará a instituições assistenciais 
da cidade e também utilizará para 
complementação de cestas básicas para 
famílias em vulnerabilidade social 
cadastradas. 

As atrações em celebração ao aniversário 
da cidade ainda não acabaram. Neste fi m 
de semana, o Distrito de Moreira César 
realizará, pela primeira vez, uma “Festa 
Julina”. 

De acordo com a programação, o evento 
terá atrações como Missa Sertaneja, shows 
regionais, apresentação de quadrilhas, 
barracas de alimentos e a participação 
da Feira de Artesanato Arte Encanto. O 
evento será na Praça do Cisas e a entrada é 
gratuita. Participe!
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Oficina de iluminação cênica está com inscrição aberta

Conferência 
de Assistência 
Social começa 
nesta sexta-feira

 
A VIII Conferência Municipal 

de Assistência Social acontece 
nesta sexta-feira (14) e sábado 
(15), no auditório dos Salesia-
nos, no Santana, com o tema 
“Garantia dos Direitos no Forta-
lecimento do SUAS”.

Na sexta-feira (14), o evento 
será das 19 às 22 horas. Além 
da recepção e credenciamento, 
haverá leitura e aprovação do 
Regimento Interno, debate e pa-
lestra com o conselheiro titular 
do Comas-SP (Conselho Muni-
cipal de Assistência Social de 
São Paulo) e do CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social), 
Carlos Nambu.

Já no sábado, a conferência 
acontecerá das 8 às 17 horas. 
Após a recepção, haverá pales-
tra sobre o panorama do SUAS 
no município, debates, plenária 
e eleição dos delegados.

As conferências municipais 
de Assistência Social são espaços 
de caráter deliberativo em que é 
debatida e avaliada a política de 
assistência social. Também são 
propostas novas diretrizes, no 
sentido de consolidar e ampliar 
os direitos socioassistencialistas 
aos seus usuários.

Os debates são coletivos com 
participação social mais repre-
sentativa, assegurando momen-
tos para discussão e avaliação 
das ações governamentais e 
também para eleição de priori-
dades políticas que representam 
os usuários, trabalhadores e as 
entidades de assistência social.

A VIII Conferência Municipal 
de Assistência Social é realizada 
pela parceria entre o Conselho 
Municipal de Assistência Social e a 
Prefeitura de Pindamonhangaba. 

Todos os interessados estão 
convidados a participar. 

Fuvest abre período de pedidos 
para a isenção da taxa de vestibular

Interessados em disputar 
uma das vagas oferecidas no 
vestibular da Fuvest devem so-
licitar, até o dia 7 de agosto, a 
isenção ou redução da taxa de 
inscrição. Neste ano, a prova da 
primeira fase será aplicada no 
dia 26 de novembro. As inscri-
ções para o vestibular começam 
no dia 21 de agosto.

Para solicitar a isenção total 
da taxa, o candidato deve com-
provar renda familiar de até 
R$ 1.405,50 por pessoa. Para 
ter desconto de 50% do valor 
da taxa, a renda per capita do 
domicílio deve estar entre R$ 
1.406,00 e R$ 2.811,00.

Para ter direito à redução de 
50% do valor da taxa de inscri-
ção de que trata a lei estadual 
12.782, de 20.12.2007, foi defi-
nido que o requerente deve ter 
renda individual de, no máxi-
mo, 1.873,99.

O edital com informações 
sobre os documentos para soli-
citar a isenção ou redução está 

disponível no site da Fuvest. O 
resultado do processo será di-
vulgado no dia 18 de agosto.

É possível requisitar a isenção ou a redução da taxa em 50%

COLABOROU COM 
O TEXTO: JOyCE DIAs

Estão abertas inscrições 
para oficina de iluminação cê-
nica em Pindamonhangaba. A 
oficina  proporcionará conhe-
cimentos sobre o universo da 
iluminação cênica utilizada em 
espetáculos teatrais e shows 
musicais. Com coordenação de 
Feu Andrade, serão estudados 
tipos de equipamentos, siste-
mas operacionais, noções de 
elétrica e normas regulamen-
tais que abrangem esta área.

As aulas acontecem em agos-
to, dias 9, 16, 23 e 30 (quartas-
feiras), das 19 às 22 horas, no 
Espaço Cultural Teatro Galpão, 
localizado no Parque das Na-
ções. As inscrições (gratuitas e 
abertas à população maior de 
18 anos)  seguem até o dia 8 de 
agosto, uma vez que as vagas 
são limitadas para 15 pessoas 
sendo selecionadas em ordem 
de inscrição.

Para se inscrever o interessa-
do deve encaminhar nome, RG, 
telefone de contato e email pa-
racultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br.  É necessário que o 
participante tenha os seguintes 
materiais: alicate de corte, ali-
cate universal, chave inglesa pe-
quena, estilete, cinco metros de 
cabo PP 3 X 1,5mm, cinco plugs 
macho e cinco plugs fêmea  10 A 
padrão 3 pinos.

O conteúdo programático 
da oficina abrange noções bá-
sicas de elétrica, equipamentos 
e sistema operacionais, nor-
mas regulamentadoras (NR 10 
e NR 35), estudo e montagem 
de projeto de iluminação cêni-
ca, visitas à teatros e espaços 
de eventos. Este é um progra-
ma do Governo do Estado -  
Programa Oficina Culturais do 
Estado de são Paulo, através 
da Poesis (Instituto de Apoio 
à cultura, à Língua e à Litera-
tura) e da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Mais informações pelos tele-
fones 3642-1080 / 3643-2690.

As aulas abordam temas como estudo e montagem de projeto de iluminação cênica

Divulgação / Daniela Souza

É nesta quinta (13), a partir 
das 19 horas, a inauguração da 
loja de produtos artesanais de 
Pindamonhangaba dentro do 
shopping Pátio Pinda. A inicia-
tiva faz parte do projeto social 
“Arte Encanto” do Fundo social 
de solidariedade.

“Minha expectativa é que dê 
tudo certo. A loja está ficando 
muito bonita e o lugar tem bas-
tante acesso. Estou feliz com 
esta oportunidade de mostrar 
meu trabalho e tenho certeza 
que valorizará nosso artesana-
to”, comenta a artesã Luciane 
Padovani, que trabalha com 
decoração em MDF e pintura 
em tecido.

solange Nogueira, artesã 
cadastrada na prefeitura há 
mais de 30 anos, e que  divul-
gará seu trabalho no shopping 
pela segunda vez, diz que está 
cheia de esperança: “já expo-
mos nossos artesanatos lá e 
deu certo. As vendas são boas 

Artesãos falam sobre expectativa com 
inauguração de loja dentro do Shopping
Projeto “Arte Encanto” busca dar mais visibilidade aos profissionais da arte

e queremos dar continuidade, 
podendo mostrar os trabalhos 
dos melhores artesãos de Pin-
da”, disse.

 Valorização 
e visibilidade

A loja ficará dentro de uma 
das áreas mais nobres do sho-
pping: o corredor próximo à 
praça de alimentação e à entra-
da principal. Além da loja que 
foi elaborada com conceito de 
boutique, o projeto terá dispo-
nível um quiosque no corredor 
para os artesãos exporem seus 
produtos. 

Para a presidente do Fun-
do social de solidariedade, 
Cláudia Vieira Domingues, a 
iniciativa é uma forma de valo-
rizar ainda mais os artesãos e 
de dar mais visibilidade a seus 
trabalhos. Ela explica que “os 
produtos expostos na loja são 
todos exclusivos de artesãos e 

entidades sociais de Pindamo-
nhangaba”. 

Para aprimorar ainda mais, o 

projeto lançará um selo que bus-
ca atestar que todos os produtos 
oferecidos na “Arte Encanto” – 

tanto na loja quanto nos eventos 
– são confeccionados por mora-
dores do município.

Loja ficará em uma das áreas mais nobres do Shopping

Divulgação
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EDITAL PARA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DE GODOFREDO PESTANA, NA AÇÃO 
DE USUCAPIÃOPROC. 0003852-46.2009.8.26.0445 (445.01.2009.003852)EM QUE 
FIGURA COMO COMO REQUERENTE: JULIO CÉSAR LOPES PELO PRAZO DE 
20 DIAS. 
A DOUTORACLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MMº JUÍZ DE 
DIREITODA 2ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NAFORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a terceiros, 
ausentesincertos e desconhecidos, que por este Juízo se processa os autos da Ação 
de Usucapião, feito nº 0003852-46.2009.8.26.0445 (445.01.2009.003852),requerida 
por JULIO CÉSAR LOPES, para lhe ser reconhecido o domínio sobre o 
seguinteimóvel: Lote nº 15 (quinze), do bairro denominado “Campo Alegre”, desta 
cidade de Pindamonhangaba; medindo 10,00 metros de frente, por 31,80 metros 
da frente ao fundo, ou seja, 318,00 metros quadrados; com as seguintes divisas e 
confrontações: pela frente com a referida rua Antonio Augusto Rodrigues; do lado 
direito, olhando da via pública para o terreno, com o Lote nº 14 (quatorze) de Luiz 
Donizetti de Mattos; pelo lado esquerdo seguindo a mesma orientação, com o terreno 
Lote nº 16 (dezesseis) de Tales César; e, finalmente pelos fundos com a casa de nº 
287 da Rua São Sebastião, de José Abelardo Clemente; matriculado na Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, sob a sigla SE-11-14-06-084-00, Lote nº 15, do 
mapa nº 3, Divisão de Gleba de 6480 m2, divididos em 22 terrenos.Objetivo: Para 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias à contar da data em que findar o prazo 
deste Edital.Advertência: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros 
os fatos alegados pelos autores na inicial. E, para quechegue ao conhecimento de 
todos e a quem possa interessar, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se 
o presente editalque será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

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

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CAIO ANTONIO DOS SANTOS, em vir-
tude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao 
requerimento do credor fiduciário – BANCO BMG S.A., deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspon-dente à quantia de R$ 92.848,83 em 11/07/2017, 
além das despesas de intimação, publi-cação do presente edital e emolumentos das 
quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à 
cédula de crédito bancário nº 0000007463, emitida em 26 de dezembro de 2014, 
garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 19, na matrícula nº 17.585, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA DAS QUARESMEIRAS Nº 501, VILLAGE 
PAINEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12421-520. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do cre-
dor/requerente.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

2 colunas por 8 com

NIS NOME
12541944782 ADILSON DE JESUS SOUZA                                                
21206382661 ANA QUITERIA DA SILVA                                                 
16147908511 DAYANE FERREIRA                                                       
20795760676 ELIANA RANGEL CORDEIRO                                                
20306128750 JULIENE TEIXEIRA DAMAS                                                
16491332897 LUCIANE MARIA CAINE                                                   
16451002675 MARIA WAGNA DOS SANTOS                                                
23634771832 SIDNEA APARECIDA CAMARGO RODRIGUES                                    
16667955336 VITORIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA                                    

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JULHO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 039/2017 de “Contratação de empresa especializada 
em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e 
operação de equipamentos de som, iluminação e gerador para eventos do município de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, foram elaboradas as Atas para Registro 
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 22/06/2017: 

 
ATA nº 072/2017 Empresa: WALTER LEME ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UN/Diária 039.156 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO I 
SOM I - 01 mesa de 12 canais, 01 equalizador de 18 
andas para P.A, 01 equalizador de 18 bandas para 
retorno, 01 aparelho de CD player, 06 microfones com 
fio e 06 pedestais, 02 microfones sem fio, potências 
compatíveis com o número de caixas, 01 amplificador 
para guitarra, 01 amplificador para baixo, 04 caixas 
acústicas com tripé, 02 caixas de retorno. 
Equipamento de segurança obrigatório: 01 extintor 
CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em 
focos classe C (equipamento elétricos). 
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 540,00 150 

02 UN/Diária 039.185 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM I - 12h 
SOM I 12h - 01 mesa de 12 canais, 01 equalizador de 
18 bandas para P.A, 01 equalizador de 18 bandas 
para retorno, 01 aparelho de CD player, 06 
microfones com fio e 06 pedestais, 02 microfones sem 
fio, potências compatíveis com o número de caixas, 
01 amplificador para guitarra, 01 amplificador para 
baixo, 04 caixas acústicas com tripé, 02 caixas de 
retorno. Equipamento de segurança obrigatório, 01 
extintor CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para 
uso em focos classe C (equipamento elétricos). 
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 697,00 20 

09 UN/Diária 039.160 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO G1 
ILUMINAÇÃO G1 - 12 lâmpadas par ou ímpar. 
Iluminação branca de serviço, 01 mesa de iluminação 
compatível com o sistema. Rack de luz compatível 
com o número de lâmpadas, 01 máquina de fumaça 
com líquido. 

.... 637,00 20 

ATA nº 073/2017 Empresa: FÁBIO MACHADO GOLÇALVES - ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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03 UN/Diária 039.157 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO K 
SOM K - 01 mesa de 16 canais, 02 caixas acústicas 
contendo cada uma alto falantes grave 1x15, médio 
grave 1x10, médio agudo 1x3, 02 caixas de som 
contendo alto-falantes subgraves 2x18, 01 
amplificador estéreo para grave, médio-grave, médio-
agudo, 01 amplificador estéreo para subgrave, 
08microfones com fio e com pedestal, 01 microfone 
sem fio (bastão ou head set), 06 clips (presilhas para 
percussão), 01 amplificador 
para guitarra, 01 amplificador para baixo, 01 
equalizador estéreo 31 bandas para P.A., 01 
equalizador estéreo 31 bandas para monitor, 01 
processador de sinal estéreo (efeito), 01 CD player, 
01 tape deck, 01 amplificador 300w para retorno, 02 
caixas monitoras 15 pol.<., 3 vias, 01 MD. 
Equipamento de segurança obrigatório, 01 extintor 
CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em 
focos classe C (equipamento elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 850,00 150 

04 UN/Diária 039.186 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM K - 12h 
SOM K 12h - 01 mesa de 16 canais, 02 caixas 
acústicas contendo cada uma alto falantes grave 
1x15, médio grave 1x10, médio agudo 1x3, 02 caixas 
de som contendo alto falantes subgraves 2x18, 01 
amplificador estéreo para grave, médio grave, médio 
agudo, 01 amplificador estéreo para subgrave, 08 
microfones com fio e com pedestal, 01 microfone sem 
fio (bastão ou head set), 06 clips (presilhas para 
percussão), 01 amplificador para guitarra, 01 
amplificador para baixo, 01 equalizador estéreo 31 
bandas para P.A., 01 equalizador estéreo 31 bandas 
para monitor, 01 processador de sinal estéreo 
(efeito), 01 CD player, 01 tape deck, 01 amplificador 
300w para retorno, 02 caixas monitoras 15 pol.<., 
3 vias, 01 MD. Equipamento de segurança obrigatório, 
01 extintor CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, 
para uso em focos classe C (equipamento elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica 

.... 1.100,00 30 

05 UN/Diária 039.158 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO M 
SOM M - 04 caixas de graves com 02 falantes de 18<. 
cada, 04 caixas de definição com 02 falantes sendo, 
01 de 5<., 01 de 12<., ou 10<., e drive titânio, 01 
console mixer de 24 canais (sendo 04 vias mais side 
estéreo), 01 equalizador de 31 bandas estéreo para 
p,a, 01 equalizador de 31 bandas estéreo para insert, 
01 crossover 04 vias estéreo, 01 processador de 
efeitos para p.a. amplificadores compatíveis com 
número de caixas. Monitor: 06 monitores, 01 monitor 
para bateria 04, direct box amplificadores compatíveis 
com número de caixas. Microfones; 10 microfones 
para voz com pedestais, 06 microfones e garras para 
bateria, 03 microfones para percussão com garras, 01 
microfone sem fio amplificadores de palco, 01 
amplificador para cordas, 01 amplificador para 
contrabaixo, 01 amplificador para teclados, 
acessórios, 01 base de bateria, sendo: bumbo, 02 
tons, surdo, caixa, suporte para caixa, máquina de 
chimbal e suporte para tons, 02 estantes para pratos 
e banco, 01 CD player 01 m.d., 01 estabilizador de 
voltagem 110 volts (5.000 watts). Equipamento de 
segurança obrigatório, 01 extintor CO2 de 10 kg, 
capacidade extintora 5 B, para uso em focos classe C 
(equipamento elétricos). 
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 1.322,00 20 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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06 UN/Diária 039.159 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO N 
SOM N - 08 caixas de graves com 02 falantes de 181 
cada, 08 caixas de definição com 02 falantes sendo 01 
de 01 de 12P ou 10P. e drive titânio, 01 console mixer 
de 24 canais, 01 equalizador de 31 bandas estéreo 
para p.a., 01 equalizador de 31 equipamento de som 
tipo N, bandas estéreo para insert, 01 compressor 
estéreo para p.a, 01 crossover 04 vias estéreo, 04 
canais de gate. 04 canais de compressor, 01 
processador de efeito para p.a. amplificadores 
compatíveis com número de caixas. Monitor 01 
console mixer de 24x08x02, 01, crossover para side 
fill estéreo, 04 equalizadores de 31 bandas estéreo 
para vias, 04 canais de gate, 01 processador de 
efeitos, 06 direct box (passivo), 08 monitores de u 
duas vias de titânio, 01 monitor específico para 
bateria, 01 sistema side fill estéreo amplificadores 
compatíveis com número de caixas, microfones: 10 
microfones para voz com pedestais, 07 microfones 
para bateria com garras, sendo 01 específico para 
bumbo, 04 microfones para percussão com garras, 01 
microfone sem fio, amplificadores de palco, 01 
amplificador para cordas , 01 amplificador para 
contrabaixo, 01 amplificador para teclados, 
acessórios, 01 base de bateria, sendo: bumbo, 2 tons, 
surdo, caixa, suporte para caixa, máquina de chimbal 
e suporte para tons, 2 estantes para pratos e banco, 
01 CD player 01 m.d., 01 estabilizador de voltagem 
110 volts (5.000 watts). Equipamento de segurança 
obrigatório, 01 extintor CO2 de 10 kg, capacidade 
extintora 5 B, para uso em focos classe C 
(equipamento elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 2.300,00 20 

10 UN/Diária 039.161 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO - TIPO I1 
ILUMINAÇÃO I1 - 18 lâmpadas par ou ímpar. 
Iluminação branca de serviço, mesa de iluminação 
compatível com o sistema. Rack de luz compatível 
com o número de lâmpadas, 01 máquina de fumaça 
com líquido 

.... 840,00 50 

11 UN/Diária 039.163 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO L1 
ILUMINAÇÃO L1 - 36 lâmpadas par ou ímpar, mini 
brut (luz público). Iluminação branca de serviço, mesa 
de iluminação compatível com o sistema. Rack de luz 
compatível com o número de lâmpadas, 01 máquina 
de fumaça com líquido. 

.... 1.200,00 20 

ATA nº 074/2017 Empresa: SBS EVENTOS LTDA ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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07 UN/ 
Diária 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO E 
SOM E - sistema flying p.a, 12 caixas de grave com 02 
falantes de18 em cada, 4 torres de delay comportada 
cada por: 02 caixas line array, amplificação de acordo 
com a potência das caixas, andaimes ou box truss, 
sistema de delay para cálculo de acordo com as 
distâncias das torres aproximadamente 25 m uma da 
outra, 12 caixas de altas line array, amplificadores de 
acordo com o sistema (dois) grids para suporte das 
caixas flying sistem, com suporte para 5 mil quilos, 
talhas, roldanas, andaimes, cabos de aço e travas 
para levantamento e fixação das caixas no sistema 
flying, periféricos de p.a., 01 console mix digital de 48 
canais, 01 aparelho de md, 01 processador de 04 vias, 
01 multi cabo de 56 vias com 70 metros digital, 01 
sistema de intercom palmonitor equipamentos de 
palco, 01 bateria completa, 02 amplificadores, 01 
sistema para contra baixo com 02 caixas sendo: 01 
com 04 alto falantes de 10 pol., 01 com 01 alto 
falante de 15,01 amp. 20 direct box passivos e ativos. 
Microfones: 16 microfones para voz modelo sm 58, 18 
microfones modelos sm 57, 18 microfones modelo sm 
81, 01 kit de microfone para bateria microfones sem 
fio modelo uhf, pedestais para microfones. Monitores: 
12 monitores, 01 sub com 02 falantes de 18, para 
bateria, 01 sistema de side estéreo duplo, contendo 
04 caixa de grave e 04 de altas. Periféricos de 
monitor, 01 console mix com 48 canais digitais, (com 
24 vias auxiliares), 24 equalizadores de 1/3 de oitava, 
01 processador amplificação de acordo com o 
necessário, Equipamento de segurança obrigatório: 03 
extintores CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, 
para uso em focos classe C 
(equipamentos elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 7.218,00 5 

08 UN/ 
Diária 

039.165 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO F 
SOM F - Sistema flying p.a. 24 caixas de grave com 
02 falantes de 18 em cada, 24 caixas de altas Iine 
array amplificadores de acordo com o sistema, 02 
grids para suporte das caixas flying sistem, com 
suporte para 5 mil quilos, talhas, roldanas, andaimes, 
cabos de aço e travas para levantamento e fixação 
das caixas no sistema flying, periféricos de p.a., 01 
console mix digital de 48 canais, 01 aparelho de md, 
01 processador de 04 vias, 01 multi cabo de 56 vias 
com 80 metros, 01 sistema de intercom 
palmonitor equipamentos de palco, 01 bateria 
completa, 02 amplificadores, 01 sistema para contra 
baixo com 02 caixas sendo, 01 com 04 alto falantes 
de 10 pol., 01 com 01 alto falante de 15, 01 amp. 
800, 20 direct box passivos e ativos, microfones 16 
microfones para voz modelo sm 58, microfones 
modelo sm 57, microfones modelo sm 81, 01 
microfone específico para bumbo, 01 kit de 
microfones para bateria, 02 microfones sem fio uhf, 
pedestais para microfones. Monitores: 12 monitores 
clair 222,40, 01 sub com 02 falantes de 18, para 
bateria, 01 sistema de side 
estéreo duplo, contendo 04 caixa de grave e 04 de 
altas. 
Periféricos de monitor, 01 console mix com 48 canais 
digitais (com 24 vias auxiliares), 08 equalizadores de 
1/3 de oitava, 01 processador, amplificação de acordo 
com o necessário. Equipamento de segurança 
obrigatório: 03 extintores CO2 de 10kg, capacidade 
extintora 5B, para uso em focos Classe C 
(equipamentos elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 8.880,00 12 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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12 UN/ 
Diária 

039.167 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO M1 
ILUMINAÇÃO M1 - 24 lâmpadas par 64, focos 02 e 5, 
36 lâmpadas para led, 02 mini brut com 06 lâmpadas 
de 650W, 12moving head spot, 01 canhões seguidor, 
06 elipsoidal, 01 máquina de fumaça com ventilador, 
01 mesa luz digital, 48 canais de potência de luz de 
4KVA, treliças de alumínio suficiente para montagem, 
luz branca de serviço, 01 sistema de comunicação. 

.... 3.544,00 5 

13 UN/Diária 039.168 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO 
"N1" ILUMINAÇÃO N1 - 60 lâmpadas par 64, focos 02 
e 05, 36 lâmpadas par led, 06 mini brut com 06 
lâmpadas de 650w, 20 moving head spot, ou Bern; 02 
canhões seguidores, 12 elipsoidal, 04 estrobos 3000, 
02 máquinas de fumaça com ventilador, 01 mesa luz 
digital, 60 canais de potência de luz de 4KVA, 70 
metros de treliças alumínio suficiente para montagem, 
luz branca de serviço, 01 sistema de comunicação de 
05 pontos. 

.... 5.524,00 12 

14 UN/Diária 039.139 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - GERADOR 80 KVA GERADOR 80 KVA - 
locação, montagem, instalação e retirada de 
conjunto de grupo gerador super licenciado, motor de 
80KVA, 60hz automático, microprocessado e quadro 
de transferência, 75 db a 1,5 metros, para 
funcionamento em regime continuo, para atender 
sistema de iluminação. 

.... 1.421,14 10 

15 UN/Diária 039.138 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - GERADOR 200 KVA GERADOR 200 KVA - 
locação, montagem, instalação e retirada 
de conjunto de grupo gerador super licenciado, motor 
de 200KVA, 60hz automático, microprocessado e 
quadro de transferência, 75 db a 1,50 metros, para 
funcionamento em regime continuo, para atender 
sistema de iluminação 

.... 2.277,00 15 

ATA nº 076/2017 Empresa: SBS SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA MEZ 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 Un/Dia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - BANHEIROS QUÍMICOS TIPO 
LUXO 
Banheiros químicos tipo luxo - Fabricados em 
polietileno de alta densidade; piso 
antiderrapante; pontos superiores para 
circulação de ar; teto translúcido; pia com 
abastecimento de água potável; interruptor e 
lâmpada de 60w; dispositivo de trinco com 
indicação livre/ocupado; caixa de dejetos; 
assento; cabine; suporte para papel higiênico; 
abastecimento de papel higiênico; adesivo 
feminino/masculino; abastecimento de química 
biodegradável e desinfetante 

Polijohn 189,00 15 

ATA nº 083/2017 Empresa: SBS SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA MEZ 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
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01 Un/Dia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - BANHEIROS 
QUÍMICOS TIPO STANDARD. 
Banheiros químicos tipo standard - Fabricados 
em polietileno de alta densidade; piso 
antiderrapante; pontos superiores para 
circulação de ar; teto translúcido; dispositivo de 
trinco com indicação livre/ocupado; caixa de 
dejetos; assento; cabine; suporte para papel 
higiênico; abastecimento de papel higiênico; 
adesivo feminino/masculino; abastecimento de 
química biodegradável e desinfetante. 

.... 155,40 800 

03 Un/Dia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - Banheiros 
químicos tipo portadores de necessidades 
especiais. 
Banheiros químicos tipo portadores de 
necessidades especiais fabricados em 
polietileno de alta densidade; piso 
antiderrapante; pontos superiores para 
circulação de ar; teto translúcido; higienizador 
de mãos; barras de apoio laterais e de fundo; 
dispositivo de trinco com indicação 
livre/ocupado; caixa de dejetos; assento; 
cabine; suporte para papel higiênico; 
abastecimento de papel higiênico; adesivo 
indicativo para pessoas com necessidades 
especiais; bastecimento de química 
biodegradável e desinfetante  

.... 230,00 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2017 (PMP 20040/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança 
desarmada em eventos de iniciativa e executados pela Prefeitura no período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/07/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 
PREGÃO Nº 080/2017 (PMP 20041/2017) 
Para “aquisição de material elétrico para uso nas obras e manutenções diversas 
executadas no Distrito de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 
27/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 081/2017 (PMP 20042/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em transferência (desinstalação, 
remoção, reinstalação e start up) de central de módulo de ar medicinal e módulo 
de vácuo, de acordo com a NBR 12.188 e RDC 50, com fornecimento de materiais 
necessários e mão de obra especializada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 26/07/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 082/2017 (PMP 20043/2017) 
Para “aquisição de portas de segurança para serem utilizadas no COI, conforme 
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes 
até dia 26/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 083/2017 (PMP 20044/2017) 
Para “aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção de equipamentos agrícolas 
do Setor de Zootecnia do Polo Regional do Vale do Paraíba Convênio do Leite”, com 
entrega dos envelopes até dia 27/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 084/2017 (PMP 20045/2017) 
Para “aquisição de curativos para atender o paciente Luiz Otavio Laurindo Machado 
conforme mandado judicial nº 00166-11.2013.8.26.0445, ordem nº 290/2013”, com entrega 
dos envelopes até dia 26/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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. 

*** CONTRATO *** 
PREGÃO Nº 028/2017 (PMP 13637/2017) 
Foi firmado o contrato 030/2017, de 23/06/2017, para “aquisição e instalação 
de ares-condicionados que serão utilizados pelo COI, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, no valor de R$ 15.607,29, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Josué Bondioli 
Junior, e pela contratada, empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP, o Sr 
Thiago Telles Pereira. 

*** RESCISÃO CONTRATUAL ***
PREGÃO Nº 221/2016 (PMP 25651/2016) 
Foi firmado o termo de rescisão contratual amigável, ao contrato 223/2016, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços para 
realização de capacitação e treinamento (curso in company) PAIF”, com base no 
art. 78, inc XII, da lei 8666/93, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa MRS da Silva e Cia Ltda, o Sr Marcelo Ricardo Soares 
da Silva. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
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Fundo Social arrecada 
mais de 1 tonelada 
de alimentos no 
Parque da Cidade

Os shows de aniversário 
no Parque da Cidade ter-
minaram na segunda-feira, 
dia 10 de julho, e foram um 
grande sucesso de público. 
A entrada foi gratuita, mas 
a Prefeitura solicitou que o 
público doasse 1 kg de ali-
mento não-perecível a ser 

entregue para o Fundo So-
cial de Solidariedade.

Somando os quatro dias de 
festa, foram arrecadados 1.706 
quilos de alimentos, entre ar-
roz, feijão, trigo, fubá, leite 
em pó, entre outros itens. Es-
ses alimentos serão entregues 
a instituições assistenciais da 

cidade e também serão utiliza-
dos para complementação de 
cestas básicas para famílias em 
vulnerabilidade social.

A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, agradeceu à po-
pulação pela  colaboração   na 
doação dos alimentos.

Festa Julina de Moreira César 
começa nesta sexta-feira

As comemorações dos 
312 anos de emancipação 
político-administrativa de 
Pindamonhangaba conti-
nuam durante todo o mês 
de julho. Neste final de 
semana, diversas atrações 
estão marcadas para se-
rem realizadas no Distrito 
de Moreira César (ver ma-
téria acima) e no Parque 
da Cidade.

De sexta a domingo, o 
Parque da Cidade recebe 
a 23ª Exposição Nacional 
de Orquídeas. A abertura 
será na sexta-feira (14), às 
18 horas, e a exposição es-
tará disponível para visita-
ção do público no sábado, 
das 8 horas ao meio-dia, 
e no domingo, das 8 às 17 
horas. A entrada é gratui-

ta e os visitantes podem 
colaborar doando 1 quilo 
de alimento não-perecível 
em prol do Lar São Vicen-
te de Paulo.

O Parque da Cidade re-
cebe, ainda, neste sábado 
e domingo, a Copa Vale de 
Wheeling Stunt, a partir das 
8 horas. Manobras radicais 
de moto serão realizadas na 
área próxima ao palco.

A competição profis-
sional será nas categorias 
Speed 150, Speed 300, 
Street e Pro Motor e apre-
sentação das categorias 
femininas. O evento tem 
parceria entre a Prefei-
tura, o Fundo Social de 
Solidariedade e a Con-
federação Brasileira de 
Wheeling.

Neste final de semana, 
começa a Festa Julina de 
Moreira César, que dará 
continuidade às come-
morações referentes aos 
312 anos de emancipação 
político-administrativa 
de Pindamonhangaba. 
O evento será na Praça 
do Cisas, a partir de sex-
ta-feira (14), às 18 horas, 
continuando no sábado 
(15), às 14 horas, e no 
domingo (16), a partir 
das 10 horas, com a Mis-
sa Sertaneja. A entrada é 
gratuita.

A festa conta com di-
versas atrações caracte-
rísticas como quadrilhas, 
moda de viola e comidas 
típicas, além da presença 
da Feira de Artesanato 
Arte Encanto e diversos 
shows de artistas regio-
nais. O subprefeito de 
Moreira César, Nilson 
Luis de Paula Santos, 
lembra que é a primeira 
vez que a festa será rea-
lizada no distrito, den-
tro das comemorações 
de aniversário. "Essa é a 
primeira Festa Julina de 

Moreira César, uma coi-
sa inédita para o distrito. 
Nós estamos tentando 
movimentar e levar algo 
de diferente para Morei-
ra que costumava ficar 
esquecida em relação a 
esses eventos", completa. 

Na sexta-feira, o show 
será com a dupla que pro-
mete agitar o público com 
muito forró e sertanejo: 
André e Andressa, às 19 
horas e, em seguida, às 21 
horas, o ex-participante 
do programa The Voice 
Brasil, Léo Chaves,  en-

cerra a noite com um re-
pertório variado. 

Já o sábado será uma 
noite repleta de sertane-
jo. Gustavo Cruz se apre-
sentará às 19 horas e Jo-
sias Magrim às 21 horas. 
No domingo, o violeiro 
Ivan Vilela entrará às 
19h30 e Tadeu Alves en-
cerra a festa a partir das 
21 horas.  

Além dos dois shows 
por noite, o público pode-
rá se animar ainda mais 
com a presença da carreta 
da alegria. 

O distrito realizará a festa pela primeira vez, com diversas 
atrações e shows regionais

Festividades 
de aniversário 
continuam neste 
Final de semana

Divulgação

Arroz, açúcar, feijão e trigo estavam entre os ítens

Copa Vale de Wheeling Stunt acontece em Pinda
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POR  AltAiR FeRnAndes CARvAlhO

QUINTA-FEIRA

Férias escolares de julho! 
Quantas lembranças da 

infância e dos folguedos daque-
la época...  Vamos embarcar nas 
lembranças do escritor e poeta 
pindamonhangabense, o pro-
fessor Balthazar de Godoy Mo-
reira (1898/1969) que, na série 
de crônicas escritas por ele nes-
te jornal em 1963, também foi 
buscar reminiscências dos seus 
tempos de criança...          

 Denominando como tema 
‘Brinquedos Infantis’, Balthazar 
aborda esse assunto na edição 
de 26/5/1963 da Tribuna. Repa-
re o leitor que suas lembranças 
foram poeticamente concretiza-
das em belas crônicas na década 
de sessenta, quando fala de uma 
infância vivida numa Pinda ain-
da mais antiga, a “Princesa do 
Norte” no limiar de 1900...

Era um tempo em que se 
almoçava e jantava cedo... “O 
almoço, ali pelas dez horas e 
jantar das quatro às cinco. So-
brava então, até a noite, tempo 
para os passeios que fazia com 
meu pai, de preferência pelos 
bairros, ou para os brinquedos 
em frente de casa. Companhei-
ros eram os meus primos Joca 
e Alexandre (Xandico) e alguns 
meninos da vizinhança”.

Nessas noites de saudáveis 
folguedos, o cronista conta, 
também participavam das brin-
cadeiras das meninas, lembran-
do-se que sua irmã Belinha fazia 
parte do  grupo para os brinque-
dos de roda: “...ciranda cirandi-
nha, chicote-queimado, bento-
que-bento-o-frade etc.”

Os meninos, recorda em seus 
escritos, preferiam brincar de 
coisa mais estimulantes... “brin-
car de boi com o boi e o lengo, 
ou de bota, cada qual esforçan-
do-se para esmurrar mais o 
companheiro”.

Havia, e ele descreve saudoso 
de seu tempo de moleque, brin-
cadeiras mais interessantes... 
“Brincávamos  também de pu-
lar ‘carniça’, em outras terras  
brincava-se de pular sela. Mas 
em Pinda era ‘carniça’ que pu-
lávamos com as marcas: unha 
na mula, dois relou, três filipes 
salandreques e outras, numa 
sequência que já me lembro: 
pastelão, esporadas, onde caiu 
ficou, que relou, selou. Quando 

os puladores eram bons a sela 
gramava selando muito tempo. 
Mas os últimos da fila é que le-
vavam desvantagem e sempre 
iam desclassificando-se”. 

Um fator lembrado por Bal-
thazar, que nós, os meninos 
mais velhos também recorda-
mos, é que cada brinquedo ti-
nha seu tempo. Não se brincava 
disso ou daquilo aleatoriamen-
te. Havia a temporada de se 
praticar uma determinada ativi-
dade infantil, um brinquedo. E 
é justamente isso que Balthazar 
assim nos conta:

“...Os brinquedos, como até 
agora [este ‘agora’ refere-se aos 
anos sessentas], obedeciam a 
voga: havia o tempo dos piões, 
cada um dando a vida para ar-
rancar a carne do pião do ou-
tro; os que caçavam o pião  na 
unha do polegar; os piões ron-
cadores, os que dormiam. Pião 
teba era aquele que, como os 
bons galos de briga, saiam da 
arena feridos mas vitoriosos. 
Fazíamos piões de brejauva que 
eram uma lindeza cantando. 
Dois vinténs era o preço de um 
pião, na quitanda.

De repente, ninguém mais 
jogava piões. Apareciam os pa-
pagaios. Ia empiná-los – nós 
dizíamos soltar papagaios  - 
naquele imenso terreno baldio 
existente entre as avenidas e 
atuais rua dos Expedicionários 

Brincadeiras, brinquedos e 
folguedos da Pinda antiga

e Dez de Julho. Pelo menos me 
parecia imenso aquele tirirical 
– tristirirical – cortado pela 
vala de escoamento aberta em 
quase toda a extensão e  pelos 
carreiros que os pés dos tran-
seuntes iam assinalando. À noi-
te ali, todas as bandas de sapos 
de Pinda parece que davam 
concerto de coaxos. Do sobrado 
do Barão de Taubaté ouvia-se a 
desbragada sinfonia ou antifo-
nia”.  

O sobrado do Barão de 
Taubaté que o autor se refere era 
o sobrado dos Marcondes, onde  
pernoitou D. Pedro I  naque-
la histórica cavalgada a Santos 
que resultou na Proclamação da 
Independência. Sua demolição 
ocorreu em novembro de 1940, 
lembra o escritor Franciso Pio-
rino Filho (Os Pindamonhanga-
benses da Guarda de Honra de 
D. Pedro, Scortecci- São Pau-
lo, 1989), para a construção, 
na época, da Loja Dois Irmãos. 
Atualmente, outro estabeleci-
mento comercial funciona na-
quele local.  

O Barão de Taubaté era Anto-
nio Vieira de Oliveira Neves. Ca-
sado Com a filha de Monsenhor 
Inácio Marcondes de Oliveira 
Cabral, passou a residir em Pin-
damonhangaba onde se dedicou 
à lavoura do café. (Os Barões 
do Café – Titulares do Império 
no Vale do Paraíba Paulista, de 

José Luiz Pasin. 
Vale Livros, Apa-
recida - 2001).

A brincadeira 
seguinte, conta 
Balthazar:  “A es-
tagnação dos pa-
pagaios seguia-
se a dos jogos de 
pinhões. Pinhão 
esticado, pinhão 
ganho. E havia 
os feiticeiros, pi-
nhões grandes 
aos quais se pren-
diam um colarzi-
nho de contas. As 

patinhas e os patacões.”
O tempo dos papagaios se-

ria o das pipas atualmente, uma 
prática que leva em conta a oca-
sião em que os ventos são mais 
constantes, como agora. Com 
relação ao jogo de pinhões, o 

redator desta página de história 
confessa que, embora seja de 
uma infância já algo distante, 
está aí uma brincadeira que des-
conhece. Seria o caso de se in-
formar com um menino – e para 
ser menino não importa a idade 
– que brincou desse brinque-
do. No entanto, encontramos 
em Jogos Populares Infantis, 
de António Cabral –Editorial 
Notícias, Lisboa, 1998, (books.
google.com/books), a seguinte 
definição para jogo de pinhões:

“Os jogadores estipulam o 
número de pinhões que vão jo-
gar. Fazem uma cova no chão e, 
a uma distância de três ou qua-
tro metros tentam metê-los ali, 
atirando-os, alternadamente, 
pelo ar. Ganha os pinhões dos 
adversários quem maior nú-
mero de pinhões introduzir na 
cova.”

Feita a devida interrupção 
com finalidade explicativa, re-
tornemos às deliciosas lembran-
ças do sábio professor Baltha-
zar, que nos conta o que vinha 
depois...

“Depois, os estilings. Em 
Pinda dizíamos setas, acertan-
do várias vezes nos pássaros, 
mas comumente nos lampiões e 
nas vidraças. 

O futebol não entrara ainda 
em voga, pois mesmo em São 
Paulo era novidade e era foot
-ball, com uma série de nomes ar-
revesados. Batiam petecas feitas 
de palha de milho.

Ia-se também tomar banho 
nos ribeirões próximos ao Pa-
raíba. O Paraíba era proibido, 
como rio perigoso que comia 
um, no mínimo, cada ano, an-
tes de se desegurgitar e por isso 
mesmo mais tentador. Banhar 
nas suas águas temerárias re-
queria ousadia; peito de de-
sobedecer aos pais cheios de 
cuidados. E sempre havia um 
mexeriqueiro que ameaçava:

- Vou contar pra seu pai!
O banho era pra lá da ponte 

no lugar onde o rio se curva e 
vem para o bosque. A empresa 
era perigosa com o perigo que 
vinha mais dos pais que pro-
priamente do rio, mas a água 
era uma gostosura nas tardes 
quentes. Os mais afoitos, os 
tebas, como o meu primo Ede-

mar, filho do dentista João To-
maz Monteiro que morava ali 
mesmo na ladeira, atravessava 
a corrente, iam e vinham, su-
mindo às vezes em mergulhos 
que deixavam os outros assus-
tados. A proeza destacava-se 
na nossa  admiração como líde-
res autênticos, embora em casa 
fossem os que mais sofriam as 
consequências da desobediên-
cia. E não eram eles que desen-
caminhavam os menores?”

 O cronista conclui falando 
de brincadeiras que hoje – por 
motivos diversos -  os meninos 
nas ruas não vemos mais brin-
car...

“Os folguedos da rua do Ti-
juco iam até a noitinha depois 
que o acendedor de lampiões 
acendia o da esquina, preso 
numa arandela de ferro à pare-
de do Clube. Um bonito, típico 
lampião colonial, pelo qual os 
modernos dariam bom dinhei-
ro.

Nas noites quentes, logo que 
a luz se acendia, um enxame de 
besouros pretos vinham esvoa-
çar em torno, como as partícu-
las de um átomo em redor do 
núcleo. Uma de nossas brinca-
deiras era enfiar besouros pela 
gola dos companheiros.”

Rua do Tijuco era a deno-
minação da atual rua Monteiro 
César, que começa na ‘Deputado 
Claro César’ e termina na praça 
Barão do Rio Branco (Largo São 
José). Quando o autor diz “...
preso numa arandela de ferro 
à parede do Clube”, refere-se 
ao Clube Literário e Recreativo, 
que durante sua existência ocu-
pou diferentes prédios em dife-
rentes endereços, um deles na 
rua Monteiro César.

 Complementamos as me-
mórias de “um menino” sobre 
os folguedos da meninice da 
Pinda Antiga com as lembran-
ças de “uma menina”, a pro-
fessora Eloyna Salgado Ribeiro 
(1917/1999) no livro Nossas 
Ruas (Câmara Municipal, 1993), 
quando, nostálgica, retorna à 
rua Marechal Deodoro dos úl-
timos anos da década de 1920...

“...É uma confusão divertida 
de sons que faz desta rua, tal-
vez, a mais alegre da cidade. 
Aumenta esta alegria o brin-
quedo das meninas. Acabam de 
jogar amarelinha... agora brin-
cam de roda...

Terezinha de Jesus/De uma 
queda foi ao chão/Acudiram 
três cavaleiros...”

Como eram doces aquelas in-
fâncias...

“Fazíamos piões de 
brejauva que eram uma 
lindeza cantando. Dois 
vinténs era o preço de um 
pião, na quitanda...”

“O Paraíba era proibido, como rio perigoso que comia um, 
no mínimo, cada ano, antes de se desegurgitar e por isso 
mesmo mais tentador. Banhar nas suas águas temerárias 
requeria ousadia; peito de desobedecer aos pais cheios de 
cuidados...  O banho era pra lá da ponte no lugar onde o 
rio se curva e vem para o bosque”

Ilustração da 
Pindamonhangaba antiga 
(início do século XX,  
rua Bicudo Leme) com 
fotomontagem elaborada pelo 
diagramador Edson França 
Reis (Tribuna do Norte) 
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