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FROTA DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE PINDA É 
RENOVADA

Os novos veículos garan-
tem o conforto e a segurança 
dos alunos da Rede Pública 
de Ensino.

DETENTOS AJUDARÃO 
NA PINTURA DE ESCOLA 
DA CIDADE

CASA DA AMIZADE 
OFERECE CURSO 
GRATUITO DE 
CULINÁRIA

MORADORES DEVEM 
LIMPAR QUINTAIS PARA 
EVITAR APARECIMENTO 
DE ESCORPIÕES

POSSIBILIDADE DE CHUVA,
NEBULOSIDADE VARIÁVEL.
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PROGRAMAÇÃO DO
FINAL DE SEMANA

Praça Monsenhor Marcondes 
terá apresentação de dança 
gratuita neste sábado  

Neste sábado 
(22), às 10 horas, a 
companhia O Clã 
da Dança estará na 
Praça Monsenhor 
Marcondes (centro) 
apresentando uma 
coreografi a que 
difunde a dança 
contemporânea 
com diversos 
estilos da dança 
brasileira. A 
apresentação será 
gratuita, aberta 
ao público em 
geral, e faz parte 
da programação 
de aniversário da 
cidade.

 Essa apresentação é fruto da Ofi cina Conexão entre Dança Contemporânea e Dança 
Brasileira, aplicada pela professora de dança Mônica Alvarenga
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Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

Ilustração

Divulgação

O geriatra chegou da 
capital e transformou 
em consultório o peque-
no imóvel que locara. 
Mais rápido do que notí-
cia ruim, sua fama se es-
palhou pela cidadezinha. 
Onde houvesse grupinho 
de mulheres, comentários 
sobre ele eram alongados. 
Diziam que era atencioso, 
educado, lindo, cheiroso e 
gostoso. Em pouco tempo 
a clientela triplicou, fato 
que o obrigou a oferecer 
vaga para secretária. 

O consultório vivia 
cheio, principalmente de 
adolescentes. Aspirando 
ao emprego? Não. Para 
ver o “lindo doutor” que, 
entre uma consulta e 
outra, asseverava: “Não 
sou pediatra”. Mas sem-
pre havia alguma “es-
pertinha” que apontava 
para qualquer paciente 
e dizia: “Sou neta da-
quele (ou daquela) ali”. 
A farsa era destruída 
com um “Nunca vi mais 
gorda. ”

Certo dia, apareceu 
por lá uma senhora com 

CONSULTA MÉDICA

cheiro de naftalina. 
- Seu nome, por favor?
- Felismina Preocácia.  

Mas pode me chamar de 
Fefê.

- Idade.
Ela fez que não ouviu. 

Ele insistiu.
- Tenho que dizer mes-

mo, doutor?
- Sim. Tudo o que me 

disser não sairá deste 
consultório.

- Setenta... setenta e...
Ah, deixa setenta mesmo.

- Tem diabetes? Pres-
são alta? Sofreu alguma 

cirurgia? Sente dores?
- Não senhor.
- A senhora toma al-

gum medicamento?
- Não senhor.
Aferiu a pressão arte-

rial.
- 13 x 9. Pressão de mo-

cinha. Parabéns, Dona 
Fefê.

Naquele instante, o 
telefone do consultório 
tocou. Antes de atender, 
apontou para a maca e 
ordenou:

- Por favor, tire o vesti-
do e se deite na maca. 

Ficou de costas para 
que ela não se constran-
gesse. Assim que desligou 
o telefone, foi examiná-la.

- Era para tirar ape-
nas o vestido, Dona Fefê. 
Apenas o vestido!

Após apalpar minú-
cias fl ácidas e rugosas, 
constatou:

- Dona Fefê, a senhora 
tem uma saúde de ferro. 

- Eu sei, doutor.
- Sabe? Então, por que 

me procurou?
- Ah... Vim por causa 

da vaga de secretária.
- E por que não me dis-

se desde o início?
- Ah, doutor... Esses 

seus olhos... Essa sua 
voz... Quando começou a 
falar comigo, foi me dan-
do uma coisa aqui embai-
xo, uma quentura... 

- Dona Felismina, con-
tenha-se, por favor. 

Ela se vestiu e, antes de 
deixar o consultório, per-
guntou:

- Doutor, posso vir 
amanhã pro senhor me 
apalpar, quer dizer, me 
examinar outra vez?

Eu indico:

Divulgação

Divulgação

Estão abertas as inscrições 
As inscrições para 

certifi cadores do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) estão aber-
tas até o dia 7 de agos-
to. As vagas podem ser 
ocupadas por servidores 
públicos do Poder Exe-
cutivo Federal e profes-
sores das redes públicas 
Estadual e Municipal.

O cadastro deve ser 
feito no portal do Inep 
-  Instituto Nacional 
de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira  (https://cer-
tificadores.inep.gov.br) 
ou no aplicativo da Rede 
Nacional de Certifi cado-
res (RNC).

A formação mínima 
exigida do candidato é 
o Ensino Médio. Os que 
já participaram em anos 
anteriores e querem 
participar novamen-
te deverão se inscrever 
mais uma vez.

Remuneração 
Os certifi cadores se-

rão responsáveis pe-
los valores gastos com 
transporte e alimenta-
ção. Os servidores públi-
cos do Poder Executivo 
Federal serão remune-
rados por meio de Gra-
tifi cação por Encargo 
de Cursos e Concursos 
(Gecc), recebendo R$ 
26,50 por hora traba-
lhada.

Já os professores 
receberão R$ 318 por 
dia por meio de Auxílio 
Avaliação Educacional 
(AAE), equiparando-se 
ao valor da hora do ser-
vidor público do Execu-
tivo Federal. A atuação é 
de 12 horas por dia.“O fi lme é baseado 

em fatos reais e conta 
a história da criação do 
McDonald’s – que hoje 
é uma grande rede de 
lanchonetes, mas que 
começou pequena e com 
muitos desafi os. Para 
mim, o que fi cou foi a 
persistência do prota-
gonista em empreender 
e não desistir frente aos 
obstáculos, como todo 
mundo costuma fazer. 
Ao contrário disso, ele 
lutou incansavelmente 
Por seus negócios. Por 
abordar a persistência 

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O FILME “FOME 
DE PODER”, DO DIRETOR JOHN LEE HANCOCK 

de um empreendedor 
é que eu indico este fi l-
me.”

Felipe César Filho – Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 

Cerco de Jericó reúne 
católicos do Vale do Paraíba

O Cerco de Jericó, 
grande evento católico 
promovido pela Paróquia 
Espírito Santo, acontece 
no domingo (23), em dois 
turnos (8h às 14h30 e 15h 
às 20h30). Pela primeira 
vez, o evento será reali-
zado no Estádio Martins 
Pereira, em São José dos 
Campos, ampliando sua 
capacidade para 12 mil 
fi éis em cada um dos ho-
rários. Para participar, é 
preciso retirar seu con-
vite com antecedência 
na Secretaria Paroquial, 
mediante a doação espon-
tânea de um quilo de ali-
mento não perecível por 
convite, que será destina-
do aos Vicentinos. Na pro-
gramação estão inclusas 
atividades como missas, 
pregações, plantões de 
oração e adoração ao 

Santíssimo Sacramento. 
A paróquia começou a 

realizar o Cerco de Jericó 
no ano 2010, com o intui-
to de promover aos fi éis 
momentos de fé e louvor, 
inspirados na passagem bí-
blica do antigo testamento. 
Na passagem, Josué e seus 
seguidores, mediante um 
cerco de sete dias em tor-
no das muralhas da cidade 
de Jericó, sob forte oração 

e ordens de Deus, acabam 
por ver as muralhas destru-
ídas e conseguem tomar a 
cidade (Jos 6, 1-20). 

A Paróquia Espírito 
Santo fi ca na Avenida Cas-
siopeia, 461, no Jardim 
Satélite. Para mais infor-
mações, os fi éis podem li-
gar para (12) 3931-2959 ou 
acessar o site www.paro-
quiaespiritosanto.com.br/
cerco.

De olho nas 
oportunidades

O Enem (Exame Nacional do Ensino Mé-
dio) tem se tornado a porta de entrada 
para as universidades em todo o País. 

Anualmente, milhões de estudantes em todo o 
território brasileiro participam do exame. 

Junto a esses números estão as pessoas que 
têm interesse em trabalhar na aplicação das 
provas, buscando, principalmente, a contribuição 
fi nanceira oferecida: são os fi scais; os aplicado-
res e os chefes de sala, todos remunerados. 

Dentro deste quadro estão os certifi cadores do 
Enem – responsáveis por auxiliar os procedimen-
tos de aplicação ‘in loco’. Como o INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) não pode estar em todos os pon-
tos de aplicação de provas, os certifi cadores têm 
entre suas responsabilidades observar o recebi-
mento, a integridade, a guarda e a abertura dos 
malotes com as questões. Eles também conferem 
os procedimentos de aplicação, como a capaci-
tação dos aplicadores no dia do exame e o início 
das provas. 

Até o dia 7 de agosto, estarão abertas as ins-
crições para quem quer ser certifi cador. As vagas 
podem ser ocupadas por servidores públicos do 
Poder Executivo Federal e por professores das 
redes públicas Estadual e Municipal.

O cadastro deve ser feito no portal do Inep, e a 
formação mínima exigida do candidato é o Ensi-
no Médio. A remuneração é de R$ 26,50 por hora 
trabalhada – para os servidores do Poder Execu-
tivo Federal –, e R$ 318 por dia para os professo-
res. A atuação é de 12 horas por dia. Mais de 20 mil pessoas são esperadas no evento
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idadeC
DivulgaçãoFrota do transporte 

escolar de Pinda 
é renovada

Moradores devem limpar 
quintais para evitar 
aparecimento de escorpiões

DETENTOS AJUDARÃO NA PINTURA DE ESCOLA DA CIDADE

Os novos veículos 
garantem o conforto 
e a segurança dos 
alunos da Rede 
Pública de Ensino

Os ônibus que fazem o 
transporte escolar de Pin-
damonhangaba serão os 
primeiros do Vale do Pa-
raíba que receberão a im-
plantação de rastreadores 
em que os pais poderão 
acompanhar o trajeto dos 
fi lhos através de um apli-
cativo, e os professores 
também poderão saber 
quais alunos estão vindo 
para a aula. 

A novidade vem acres-
centar às ações desen-
volvidas pela prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação, para oferecer 
um serviço de qualidade 
e segurança para o trans-
porte dos seus alunos. 
Diariamente, são atendi-
dos no município (através 
de empresa terceirizada) 
1.500 alunos com trans-
porte escolar. Desses, cer-
ca de 800 são municipais 
e cerca de 700 são alunos 
estaduais – atendidos por 
meio de um convênio – 
que também contempla os 
alunos da Apae.

Prestadora de serviços 
à prefeitura, a empresa 
Antunes e Antunes, vem 
renovando sua frota de 
ônibus escolares buscan-
do um melhor atendimen-
to. No começo do ano de 
2017 foi apresentado um 
projeto em que todos os 
meses um veículo novo 
seria entregue, sendo que, 
no último dia 6 o sétimo 
transporte escolar foi ad-
quirido e irá atender a EE 
Profª. Gabriella Monteiro 
de Athayde Marcondes, 
no Ribeirão Grande.

Segurança e inclusão 
Todos os carros são no-

vos, possuem segurança 
e atendem às normas dos 

transportes escolares. É o 
que explica o funcionário, 
Ireno Apolinário: “exige 
limitador de 10 cm nas 
janelas, todos os veículos 
devem estar devidamente 
sinalizados, todos os cin-
tos de segurança devem 
estar funcionando, deve 
ter tacógrafo e estar ca-
dastrado no Detran e com 
toda a documentação cor-
reta”, enumera, lembran-
do que a nova frota possui 
também câmeras de ré e 
ar condicionado.

Atualmente, dos seis 
veículos entregues, quatro 
são microônibus e duas 
vans, e atendem no perío-
do da manhã e da tarde as 
escolas municipais: Prof. 
Orlando Pires (Bom Su-
cesso), Prof. Manoel Ce-
sar Ribeiro (Res. Andra-
de), Prof. Augusto César 
Ribeiro (Vila Rica), Profª 
Maria Aparecida Aran-
tes Vasques (Mombaça) e 
Prof. Alexandre Machado 
Salgado (Campinas). Os 
veículos atendem também 
as escolas estaduais: João 
Martins de Almeida, Prof. 
Pedro Silva, Wilson Pires 
Cesar e Ismênia Monteiro 
de Oliveira. Já em Moreira 
César, um ônibus atende as 
escolas municipais: Prof. 
Joaquim Pereira da Silva 
(Mantiqueira), Ayrton Sen-
na da Silva (Pasin) e Sera-
fi m Ferreira (Terra dos Ipês 
I) e a Escola Estadual Mário 
Tavares. A nova aquisição é 
adaptada para atender um 
aluno cadeirante.

 Acompanhamento 
da Educação

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura é respon-
sável pela fi scalização 
e acompanhamento do 
transporte escolar. Neste 
ano, foram realizadas pa-
lestras de capacitação em 
janeiro e em maio, tanto 
para os funcionários da 
empresa que têm conta-

to direto com os alunos, 
quanto para os motoristas 
e os monitores, como com 
os gestores das escolas 
municipais e estaduais.

"Para nós, o transporte 
escolar é um dos serviços 
que melhor garantem o 
direito à educação, tan-
to do ponto de vista do 
acesso como da perma-
nência. Por isso, desde o 
início do ano projetamos 
um Setor de Transporte 
Escolar, próprio para essa 
demanda, com uma equi-
pe de servidores qualifi -
cados, com investimento 
em capacitação. Para to-
dos nós é uma conquista 
a melhoria desse serviço", 
afi rmou o secretário de 
Educação e Cultura, prof. 
Júlio Valle.

Os alunos que têm di-
reito ao frete são os me-
nores de 12 anos (para os 
maiores, é utilizado o sis-
tema de passes escolares), 
alunos da Rede Regular de 
Ensino (Infantil e Funda-
mental:  municipais e Mé-
dio: estadual), moradores 
da zona rural em que a es-
cola fi que a mais de 2 km 
de distância da residência 
do aluno, e alunos com 
defi ciência de locomoção.

Moradores da área 
urbana somente têm di-
reito ao frete escolar, em 
casos em que não haja 
vagas nas escolas muni-
cipais ou estaduais pró-
ximas menos de 2 km de 
sua residência.

A população pode fazer 
a solicitação de inclusão no 
transporte escolar, direta-
mente na unidade escolar.

Todas as informações 
podem ser obtidas no 
Setor de Transporte Es-
colar da Secretaria de 
Educação, que fica na 
sede da Secretaria de 
Educação (avenida For-
tunato Moreira, 173, 
centro) ou pelo telefone 
3644-1574. 

De acordo com uma 
publicação da revista 
Exame, baseada em uma 
entrevista com o biólo-
go e pesquisador Randy 
Baldresca, a população 
de escorpiões no Brasil 
aumentará em até 70% 
nos próximos dois anos, 
se não houver uma co-
moção popular para evi-
tar o acumulo de lixo e 
entulho.

Para evitar a prolife-
ração do escorpião é pre-
ciso combater também 
os animais que servem 
de alimentos. De acor-
do com o Departamento 
municipal de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, através do setor de 
Controle de Vetores, é im-
portante que a população 
tome medidas preventi-
vas para evitar o apareci-
mento de escorpiões.

"A principal fonte de 
alimentação do escor-
pião é a barata. Assim, 
de modo natural, a eli-
minação de baratas gera 
a diminuição de escorpi-
ões. Para isso, uma das 
formas é fazer a limpeza 
constante nos quintais e 
manter ralos tampados - 
evitando que elas entrem 
dentro de casa e atraiam 
escorpiões", explicou o 
diretor Rafael Lamana.

Sobre a aplicação de 
venenos, ele ressalta que 
é importante ter cautela, 

"pois o produto inadequa-
do tem dois problemas: o 
primeiro é não ser efi caz 
para matar o aracnídeo; 
o segundo, é que ao fi car 
estressado com a ação 
do elemento, o escorpião 
entra em processo de au-
to-reprodução e infesta 
o local com mais fi lhotes 
do que normalmente ele 
teria".

Ele lembra que quan-
to mais próximo um local 
for de cemitério, terreno 
baldio, trilhos de trem ou 
riacho, maior é o risco de 
presença desse aracnídeo. 

Como um inseticida 
comum não ajuda e não 
mata o bicho, o recomen-
dado é que ao se deparar 
com um, seja feita uma 
ação mecânica que mate o 
animal. Na prática, a pes-
soa deve usar uma faca ou 
algum objeto que esma-
gue ou corte o escorpião 
ao meio. 

Caso mais de um seja 

identifi cado no local, es-
pecialistas recomendam 
que empresas controlado-
ras de pragas sejam conta-
tadas imediatamente.

Em Pindamonhan-
gaba, as reclamações de 
aparecimentos de escor-
pião têm aumentado sig-
nifi cativamente. Em 2016 
foram 174 entre 85 aci-
dentes e 89 reclamações; 
em 2017 (janeiro a julho) 
totalizam 130 ocorrências 
sendo 72 acidentes e 58 
reclamações.

Acidentes com a pi-
cada do escorpião são de 
notifi cação obrigatória à 
Vigilância Epidemioló-
gica e varia o seu grau de 
risco, que pode até causar 
a morte, sobretudo em 
crianças e idosos. Para 
evitar tudo isso, o municí-
pio pede, novamente, que 
a população colabore com 
a limpeza de seus quintais 
e não jogue lixo em terre-
nos e áreas verdes.

Detentos da Peniten-
ciária 1, de Tremembé, 
irão ajudar na pintura 
da Escola Estadual Prof. 
Ivone Nogueira de Aze-
vedo, no bairro Beta, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a SAP 
(Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária), os 
presos  receberam qualifica-
ção por meio de um curso. 

O projeto Via Rápida 
Expresso, do Governo 
do Estado de São Pau-
lo, oferece curso de pin-
tura a reeducandos do 
regime semiaberto, que 
realizam as aulas práti-
cas em escolas públicas. 

Em julho, 67 escolas da 
rede pública ganham 
um novo visual. A tare-
fa é realizada por 1.720 
reeducandos do regime 
semiaberto.

Em todo o Vale do Pa-
raíba, cerca de 100 ree-
ducandos participam do 
programa. Além de Pin-
da, estão inclusas escolas 
estaduais nas cidades de 
São José dos Campos, 
Tremembé e Potim. 

A ação é uma parce-
ria entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação do 
Estado, a Secretaria de 

Educação e a SAP. Ini-
ciada no ano passado, 
profi ssionalizou 1.550 
presos e contemplou 48 
escolas em todo o Esta-
do, segundo a SAP. 

Os cursos possuem 
dois módulos, divididos 
em 25/horas de aulas 
teóricas e 75/horas de 
práticas. As cidades fo-
ram escolhidas de acor-
do com a demanda da 
região. Na rede estadual, 
sempre nos meses que 
antecedem a volta às au-
las, a SEE organiza ativi-
dades práticas de manu-
tenção e de limpeza nos 
prédios.

Projeto começou no ano passado e já profi ssionalizou 1.550 presos e 
contemplou 48 escolas em todo o Estado

Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária

Todos os veículos novos seguem as regras de segurança, além de garantir 
conforto para as crianças durante o transporte

Divulgação
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo 
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do 
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do 
Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, 
nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas do dia 26 de julho do ano 
de 2017.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
B) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2017.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

CONVOCAÇÃO

Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.

Data: 25 de julho de 2017
Horário: 18h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Pauta: 
 - Aprovação da ATA
 - FESTE
 - Programação de Agosto
 - Informações Gerais

Pindamonhangaba, 18 de julho de 2017

Pedro de Camargo
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 02.266.822/0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
convoca todos os associados quites com suas obrigações, para a Assembleia Geral a ser realizada 
no dia 24 de Julho de 2017, às 10h00, na sede do Sindicato, à Rua Bicudo Leme, nº 565, Centro, 
Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.400-180, a fim deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Alienação do imóvel sede da Entidade, nos termos do art. 36 do Estatuto Social; 2) Outros assuntos 
de interesse do Sindicato. Não havendo na hora acima indicada número legal de presentes para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada no dia 04 de Agosto, 
as 10h00, em segunda convocação, com o quorum estatutário. Pindamonhangaba/SP, 20 de julho 
de 2017. Antonio Cozzi Junior / CPF: 073.813.288-87 – Presidente.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA 2 col por 3 cm

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para 
atender aos usuários do programa de diabetes municipal, por um período de 12 meses, 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC-011824-989-17-2. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 010/2017 (PMP 9748/2017) 
Foi fi rmado o contrato 019/2017, de 08/05/2017, para “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos ofi ciais 
e máquinas pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César”, no valor de R$ 
7.100,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o 
Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais, o Sr Eduardo Oliveira e a Sra Neide Oliveira Souza. 
Foi fi rmado também o contrato 020/2017, de 08/05/2017, para “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos ofi ciais e 
máquinas pertencentes à frota da SEC e Subprefeitura de Moreira César”, no valor de R$ 
4.640,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestores do contrato 
o Sr Júlio César Augusto do Valle, e o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, 
empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros, o Sr Francisco E. de Souza. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 048/2015 (PMP 8007/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 18/05/2017, ao contrato 091/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em transporte adaptado de pacientes com 
necessidades especiais”, para prorrogação até 18/11/2017, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Alves Lopes Transportes Ltda, o Sr 
José Aurélio Alves Lopes. 

PREGÃO Nº 014/2016 (PMP 3995/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 02/06/2017, ao contrato 131/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos moto 
ciclísticos manutenção preventiva e corretiva de elétrica e mecânica, com reposição, 
sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para 
motocicletas de diversas marcas e modelos, pertencentes a esta municipalidade”, para 
prorrogação até 03/06/2018, assinando pela contratante o Sr Josué Bondioli Junior, e 
pela contratada, empresa Marco Antonio Rodrigues Salgado ME, o Sr Marco Antonio 
Rodrigues Salgado. 

ESPORTE CLUBE ESTRELA
 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. 

  Sr. Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501
Estrela, vem por meio desta convocar a todos os seus associados para uma reunião, dia 
28 de Julho de 2017 para discutir e voltar a prorrogação do mandato da atual diretoria 
para o dia 31 de Dezembro de 2017.

  Em 1ª chamada as 17h30min
das 18h00min com qualquer número de sócios..

  Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 
agradecimentos. 

Atenciosamente,

 

ESPORTE CLUBE ESTRELA 
Pindamonhangaba, 19 de Julho de 2017.

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. 
ESTRELA 

Sr. Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501-8, presidente
Estrela, vem por meio desta convocar a todos os seus associados para uma reunião, dia 
28 de Julho de 2017 para discutir e voltar a prorrogação do mandato da atual diretoria 
para o dia 31 de Dezembro de 2017. 

Em 1ª chamada as 17h30min, com 50% dos associados mais 1 e a partir 
com qualquer número de sócios.. 

Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 

Atenciosamente, 

Carlos Cesar de Souza 

PRESIDENTE E.C. ESTRELA. 

Pindamonhangaba, 19 de Julho de 2017. 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. 
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28 de Julho de 2017 para discutir e voltar a prorrogação do mandato da atual diretoria 
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Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba realizou na terça-
feira (18), a formatura de 
mais uma turma dos cur-
sos gratuitos de informáti-
ca básica e avançada, com 
105 alunos. Desde 2013, já 
são 1.086 alunos.

Segundo o presiden-
te do sindicato, Herivelto 
Vela, o curso foi criado 
para atender ao projeto 
Sindicato Cidadão e sem-
pre contou com vagas des-
tinadas para a população, 

tanto no centro quanto em 
Moreira César.

“Hoje, sem um curso 
de informática, as fábricas 
nem chamam pra entre-
vista. Já tem inclusive em-
presas de Pinda que den-
tro do processo seletivo 
fazem uma prova online. 
Saber que o sindicato con-
tribuiu para a capacitação 
dessas pessoas é muito 
gratifi cante”, disse.

Uma nova turma está 
com inscrições aber-
tas. Ainda há vagas para 

os cursos de informáti-
ca avançada, de Excel, 
Word, Power Point, e An-
droid. Também há vagas 
para uma turma de infor-
mática básica, no perío-
do noturno em Moreira 
César.

A sede do sindicato fi ca 
localizada na rua Sete de 
Setembro, 232/246, cen-
tro, e a subsede na Albert 
Sabin, 40, Terra dos Ipês 
I, em Moreira César. As 
inscrições devem ser feitas 
pessoalmente.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebeu do Ministério da 
Saúde um lote com 500 doses da 
vacina pentavalente e reiniciará a 
aplicação nesta quinta-feira (20).

O medicamento, que imuniza 
bebês contra difteria, tétano, co-
queluche, meningite, hepatite B e 
infecções causadas pelo haemo-

philus e infl uenza tipo B, estava em 
falta em todo o País nos últimos 
dois meses.

De acordo com o Departamento 
Municipal de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, as doses serão apli-
cadas no Ciaf - Centro Integrado de 
Assistência à Família (rua João Gama, 
115), em bebês de 2, 4 e 6 meses.

Município recebe 500 doses da 
vacina pentavalente

Sindicato dos Metalúrgicos 
já formou 1.086 alunos 
em informática

Guilherme Moura

Nova turma dos cursos de informática básica e avançada

Seleção Brasileira de Basquete 
segue em treinamento na cidade

A Seleção Brasileira 
Adulta Feminina segue a 
sua rotina de treinamentos 
no ginásio Municipal João 
do Pulo, em Pindamo-
nhangaba, na etapa de pre-
paração para ‘Copa Améri-
ca – 2017 (FIBA Women’s 
AmeriCup – 2017)’. 

O técnico Carlos Lima 
está feliz com a entrega 
das jogadoras. “As atletas 
estão de parabéns pelo 
empenho nos treinamen-
tos, estamos notando um 
crescimento gradativo e 
contínuo a cada dia. Isso 
nos possibilita avançar 
dentro daquilo que plane-

jamos; estamos dando ên-
fase nas movimentações 
ofensivas e as jogadoras 
têm assimilado muito 
bem”, explicou Lima.

A pivô Gilmara Justi-
no destacou a mescla de 
atletas jovens e experien-
tes no grupo. “Tivemos 
uma semana inicial curta, 
mas deu para entender a 
filosofia e aquilo que o 
técnico Carlos Lima quer; 
agora teremos mais tem-
po para trabalhar e cres-
cer em todos os aspectos. 
Acredito que o grupo, 
apesar de novo, tem bas-
tante bagagem, pois jun-

ta jogadoras experientes, 
com as mais novas. E, 
tudo que eu puder fazer 
para ajudar as meninas, 
ainda mais as que jogam 
na mesma posição, vou 
fazer, especialmente na 
comunicação dentro de 
quadra, que considero 
muito importante”, co-
mentou.

Os treinamentos são 
realizados na cidade até o 
dia 3 de agosto. A ‘Copa 
América – 2017 (FIBA 
Women’s AmeriCup – 
2017)’ ocorre de 6 a 13 de 
agosto, em Buenos Aires, 
na Argentina.

A equipe tem trabalhado diariamente no Centro Esportivo João do Pulo

Kiko Ross/CBB
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Praça Monsenhor Marcondes 
terá apresentação de dança 
gratuita neste sábado

Casa da amizade ofereCe Curso gratuito de Culinária
COLABOROU COM O TEXTO: 

JOyCE DIAs
***

O projeto Deca (Delícias 
da Casa da Amizade) abri-
rá as inscrições no próximo 
dia 27 de julho para o curso 
de culinária (gratuito). Ha-
verá 15 vagas para o segun-
do semestre deste ano nos 
períodos da manhã, da tar-
de e da noite.

Os interessados podem 
se inscrever, a partir das 14 
horas, na Casa da Amizade 
(rua Itália, Parque das Na-
ções). será cobrada uma 
taxa de inscrição de 20 re-
ais, que será devolvida no 
final do semestre para os 
alunos que fizerem todos 
os módulos aos quais de 
comprometeram a fazer 
no ato da inscrição.  Os 
inscritos que abandona-
rem o curso perdem esse 
direito.

Os módulos a serem de-
senvolvidos no curso são 

de café da manhã (agosto), 
lanches frios e quentes (se-
tembro), docinhos para fes-
ta (outubro) e receitas de 
natal (novembro). As aulas 
serão realizadas às segun-
das-feiras, no período da 
manhã das 8 às 12 horas, 
no período da tarde das 
14  às 18 horas e durante a 
noite das 18h30 às 22h30. 
Aqueles que comprovarem 
trabalhar durante o dia vão 
ter preferência no horário 
da noite.

O projeto Deca (Delícias 
da Casa da Amizade) já 
atua há 4 anos. Os alunos 
que participaram das au-
las no primeiro semestre 
de 2017 finalizaram o cur-
so com uma festa de en-
cerramento ocorrida dia 
26 de junho. No evento, 
os alunos receberam cer-
tificados de conclusão de 
curso, além de contribu-
írem para a organização e 
preparação da festa.  Entre os módulos do novo curso, haverá “Receitas de Natal”, ministrado em novembro

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOyCE DIAs

Neste sábado (22), às 
10 horas, a companhia O 
Clã da Dança estará na 
praça Monsenhor Marcon-
des (centro) apresentando 
uma coreografia que di-
funde a dança contempo-
rânea com diversos esti-
los da dança brasileira. A 

apresentação será gratuita, 
aberta ao público em geral 
e faz parte da programação 
de aniversário da cidade.

Essa apresentação é 
fruto da Oficina Conexão 
entre Dança Contempo-
rânea e Dança Brasileira, 
aplicada pela professora 
de dança Mônica Alvaren-
ga. “A oficina é resultado 
da pesquisa que estou de-

senvolvendo há 13 anos, 
que é uma conexão entre 
as linhas de Rudolf Laban 
e Klauss Vianna, junto com 
cavalo maninho, boi, cabo-
clinho, batuque, umbigada 
e etc.”, destaca Mônica ao 
falar da didática das aulas.

A oficina foi oferecida 
gratuitamente no Centro 
Cultural Teatro Galpão e 
os bailarinos tiveram no 

total, cinco encontros. Ela 
foi realizada por meio da 
Poieses (Instituto de Apoio 
a Artes e a Língua Portu-
guesa) e pela secretaria 
de Cultura do Estado de 
são Paulo.  A Prefeitura de 
Pindamonhangaba por in-
termédio da secretaria de 
Cultura do município idea-
lizou a realização das aulas 
aqui na cidade.

A apresentação é resultado da oficina Conexão entre Dança Contemporânea e Dança Brasileira

Divulgação

De agosto a no-
vembro de 2017 serão 
realizadas as ativida-
des do “Ciclo Cultura, 
Institucionalidade e 
Gestão”, resultado da 
parceria entre o Itaú 
Cultural e o IEA-UsP 
(Instituto de Estudos 
Avançados da Univer-
sidade de são Paulo), 
por meio da Cátedra 
Olavo setubal de Arte, 
Cultura e Ciência. 

serão selecionados 
até 30 interessados 
em acompanhar essas 
atividades – que acon-
tecerão em diferentes 
locais da cidade de são 
Paulo –, sem a necessi-
dade de se inscreverem 
em cada uma delas.

Para se candidatar 
a uma das vagas do 
curso, é necessário ter 
curso superior comple-
to e enviar currículo e 

uma carta de intenção 
para academicoiea@
usp.br 

A lista de seleciona-
dos será divulgada no 
dia 28 de julho. Os alu-
nos devem comparecer 
a, no mínimo, 85% da 
programação para re-
ceber o certificado de 
participação.

Além da progra-
mação de eventos da 
cátedra, o grupo par-
ticipará de uma aula 
introdutória (em 8 de 
agosto) e outra de en-
cerramento (dia 28 de 
novembro).

A programação 
completa está no en-
dereço: http://www.
iea.usp.br/noticias/
gestao-de-instituicoes-
culturais-sera-tema-de
-encontros-da-catedra
-olavo-setubal-em-a-
gosto.

Itaú Cultural e USP 
oferecem curso sobre 
gestão cultural

Instituto Itaú Cultural, um dos idealizadores

Divulgação

Desenvolvido pelos universitários: Monica sampaio, Pamella Rodrigues e Amanda Lacaz
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Sem as pretensões e as 
formalidades próprias 
de estudos acadêmicos 
e científi cos, a página 
que a Tribuna do Nor-

te desde 2005 dedica a história 
de Pindamonhangaba, a partir 
desta edição, volta seu olhar re-
miniscente para o tema acima, 
recordando em singela pesquisa 
aqueles aos quais ao longo dos 
séculos coube a nobre missão de 
governar a ‘cidade princesa’ de 
tantos ilustre fi lhos. 

O historiador Waldomiro Be-
nedito de Abreu (1914-1999), 
em ‘Pindamonhangaba – Tem-
po e Face’ (Editora Santuário, 
Aparecida – SP, 1977), no capí-
tulo 8 - ‘Os Senados da Câmara 
no Século’,  conta que as cidades 
e vilas do Brasil colonial con-
tavam com duas autoridades, 
o conselho (também chamado 
Senado da Câmara) e o capitão-
mor.  

Em ‘Tempo e Face’, este ines-
quecível autor pindamonhaga-
bense, no capítulo ‘A organiza-
ção dos Conselhos Municipais 
do Brasil Colonial. O Processo 
Eleitoral’, revela que “o regime 
de capitães-mores das cidades 
e vilas começou em 1710, antes 
o capitão-mor era responsável 
por toda a Capitania”.  

Capitão-mor

Sobre as funções exercidas 
pelos capitães-mores, a obra de 
Waldomiro registra: “eram me-
ros instrumentos dos governa-
dores, providos por três anos, 
quase sempre renovavam as 
suas provisões, se merecedores, 
pelo zelo e passividade no cum-
primento de suas tarefas”.

A jurisdição de um capitão-
mor era limitada ao distrito da 
povoação onde ele exercia o re-
ferido cargo, atuando “exclusi-
vamente nos negócios policiais 
militares, recrutamento, obras 
públicas, e concorrendo com a 
Câmara em todos os casos ge-
rais”.

Quando assinala “...concor-
rendo com a Câmara”, o his-
toriador certamente emprega 
o verbo transitivo direto con-
correr no sentido de contribuir, 
cooperar, “contribuindo com a 
Câmara”.

Câmara e Conselho

A câmara, não nos referimos 
àquela que surgiria em 1829, e 

Os governantes da lendária e 
histórica ‘Princesa de Zaluar’

Vila de Pindamonhangaba no início do século XIX (desenho de Thomas Ender com lápis aquarelado – 1817) 

aqui o oportuno esclarecimento: 
“As câmaras municipais come-
çaram a ser criadas na colônia 
a partir de 1532, no contexto da 
primeira expedição coloniza-
dora portuguesa na América, 
comandada por Martim Afonso 
de Souza, constituindo-se, ao 
longo do período colonial, como 
base local da administração 

portuguesa e reunindo com-
petências das esferas adminis-
trativa, judiciária, fazendária 
e policial. A primeira câmara 
instalada foi a da vila de São 
Vicente. As câmaras eram ins-
tituídas nos locais com estatuto 
de vila e podiam ser criadas por 
um decreto real ou por meio de 
uma petição dos moradores lo-
cais ao rei”. (Memória da Ad-
ministração pública Brasileira 
– Arquivo Nacional).

Esta câmara acima descrita, 
cumulava os poderes Legislati-
vo, Executivo e Judiciário. Seus 
membros chamavam-se ofi ciais 
porque a cada um cabia um 
ofício ou encargos. Não era es-
tabelecido um número certo de 
ofi ciais; em geral, um ou dois ju-
ízes ordinários, três vereadores 
e um procurador do Conselho. 
Esses cargos eram eletivos, so-
mente o tesoureiro e o escrivão 
não dependiam de eleições.

“Aos juízes competia a dis-
tribuição da justiça, especial-

mente nos processos cíveis”, 
explica Waldomiro de Abreu. 
“Impunham-lhes as Ordena-
ções a obrigação de portarem 
uma vara vermelha, mesmo 
andando na vila, e vem daí o 
dizer-se agora: Primeira Vara, 
Vara da Fazenda etc.”, comple-
menta.

Os vereadores eram os en-
carregados das benfeitorias, 
como posturas, taxas, fi ntas, 
despesas etc.

Almoçatéis

Assim era denominados os 
vereadores que tendo servido 
no ano anterior, haviam sido es-
colhidos pelos ofi ciais ou cama-
ristas atuais, a estes cabia zelar 
pelo cumprimento das posturas 
(espécie de fi scais). Já o procu-
rador era aquele que levantava 
as questões a serem tratadas nas 
sessões.

As sessões para tratar de as-
suntos relacionados ao bem co-

mum eram realizadas na Casa 
da Câmara. Os juízes  só podiam 
exercer suas funções específi cas, 
judicatura etc,   no Paço do Con-
selho, era proibido a estes “ocu-
parem-se de suas obrigações 
próprias na Casa da Câmara”. 

Segundo o historiador, o 
mandato dos ofi ciais tinha a 
duração de um ano. As eleições 
eram realizadas de três em três 
anos e nestas se elegiam três 
Conselhos, um para cada um 
dos três próximos anos.

Legislativo Paulista – Parlamentares 1835-1999

Vila de Pindamonhangaba segundo desenho de Debret em 1827

Arquivo TN

Arquivo TN

Na próxima edição 
abordaremos os 
procedimentos  
necessários à realização 
do processo eleitoral 
daquela época.

dos três próximos anos.
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