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Vacinação antirrábica para cães e 
gatos começa neste fi m de semana

Com cerca de 100 pontos 
de aplicação pela cidade, a 
“Campanha de Vacinação 
Antirrábica para Cães e 
Gatos” de Pindamonhan-
gaba terá início neste sába-
do (26) e se estenderá até o 
dia 7 de outubro, somente 
aos fi nais de semana.

A vacinação é voltada 
para a imunização de cães 
e de gatos, a partir de três 
meses de idade, com obje-
tivo de vacinar os cerca de 
40 mil animais do municí-
pio. Durante a campanha, 
as equipes de Saúde esta-
rão em bairros rurais e ur-
banos da cidade, em postos 
fi xos, além de realizarem a 
vacinação “casa a casa”. 

Simpósio capacita centenas de produtores 
de leite em Pindamonhangaba

COI auxilia PM 
na identifi cação 
de pichadores

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba está 
em fase de testes, mesmo 
assim, já está auxiliando a 
Polícia Militar na elucidação 
de ocorrências em diversas 
regiões da cidade. No último 
sábado (19), as câmeras de 
monitoramento do COI au-
xiliaram a polícia na identi-
fi cação de cinco pichadores 
que estavam depredando um 
parquímetro na rua Bicudo 
Leme, próximo à Praça do 
Cruzeiro. Mais de 400 produtores rurais da região compareceram 

ao “II Simpósio de Pecuária Leiteira – Integra Vale”, que 
aconteceu nessa quarta-feira (23), no Colonial Plaza Hotel 
em Pindamonhangaba. A pecuária leiteira é o principal seg-
mento agropecuário do Vale do Paraíba, levando a região a 

destacar sua liderança na produção estadual de leite. O ob-
jetivo principal do evento foi repassar conhecimentos, per-
mitindo a troca de experiências e possibilitando a aplicação 
dessas técnicas em propriedades rurais, buscando aumen-
tar a produtividade e a qualidade da pecuária leiteira. CENTRO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 
TEM VAGAS COM 
HORÁRIOS FLEXÍVEIS

CINEMA ALTERA 
PREÇOS E OFERECE 
“MEIA-ENTRADA” 
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SEXTA-FEIRA

PROJETO “CITY 
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Imunização é voltada 
para cães e gatos a partir 
dos 3 meses de idade

Técnicas visam aumento da produtividade e da qualidade da pecuária leiteira na região
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Arquivo pessoal

Menina de Santa Rita 
de Jacutinga, pequeno 
município de Minas Ge-
rais, onde nasceu e viveu 
os primeiros anos da in-
fância. Aos 9 anos, sua 
família mudou-se para 
Pindamonhangaba onde 
Therezinha Villela con-
cluiu os anos iniciais de 
sua formação escolar e, 
“na fl or da idade”, ena-
morou-se e casou-se com 
o jovem pindamonhanga-
bense Francisco Piorino 
Filho.

Professora egressa do 
Curso Normal da Esco-
la João Gomes de Araú-
jo, prosseguiu os estudos 
graduando-se em Ciên-
cias na Universidade de 
Taubaté e Biologia na 
Organização Mogiana 
de Educação e Cultura, 
em Mogi das Cruzes - SP. 
A renomada professora 
Therezinha Piorino, por 
quase 30 anos, soube con-
ciliar família e trabalho 
com atenção e cuidado. 
Como ela disse-me, “fi z 
uma via-sacra por várias 
escolas do Vale do Para-

íba”, tendo partilhado o 
conhecimento da ciência 
da vida a muitos alunos.

Ao aposentar-se, Dona 
Therezinha (como era ca-
rinhosamente chamada) 
ganhou,de presente, tem-
po para dedicar-se à arte! 
A arte sempre acompa-
nhou seus dias, entretan-
to, a pintura em porcela-
na acabou tornando-se a 
sua eleita.

Artista dedicada e per-
feccionista que aprendeu 
a ser, Therezinha Piorino 
buscou a formação ne-
cessária para aprimorar 
a pintura em porcelana 
com renomados mestres, 
tendo sido aluna de Te-
rezinha Miné Antunes, 
Mário Watanabe, Leonor 
Botas (Portugal) e outros. 

 Seu ateliê mais 
parece um santuário de 
rara beleza! Ficamos 
hipnotizados pela diver-
sidade de formas, pela 
exuberância das cores, 
pela delicadeza de seus 
traços, pela composição 
do espaço, pela delicada 
luz divina que suas peças 

As Porcelanas de Therezinha Villela Piorino

nos transmitem, fru-
to do trabalho que só 
mãos que se consagram 
inteiramente à arte são 
capazes de criar!

A primeira exposi-
ção dos seus trabalhos 
-“A Arte em Porcela-
na de Terezinha Villela 
Piorino”, realizada em 
2013 no Museu Histó-
rico e Pedagógico D. 
Pedro e D. Leopoldina, 
em Pindamonhangaba, 
reuniu uma mostra de 
seu acervo, uma coleção 
de mais de 300 peças.

Os conhecimentos 

adquiridos nessas 3 dé-
cadas dedicadas à arte do 
fogo, estão reunidos no 
livro de sua autoria “Um 
pouco sobre... PORCELA-
NA E FAINÇA”, lançado 
em 2014. Com esta obra 
celebramos a sua arte 
como expressão maior 
de sua delicada alma e de 
suas habilidosas mãos! 

Mãos de escritora! 
Mãos da mestra que nos 
dá a mão e nos conta a 
história da Porcelana e 
da Faiança desde os tem-
pos mais remotos! Mãos 
da artista que pinta pra-
tos, xícaras, bandejas, 
vasos,... para ilustrar as 
páginas da própria vida! 
Mãos que escrevem na 
história da professora 
de Ciências e Biologia, a 
história da artista. Mãos 
de anjo que se unem para 
bendizer a arte da vida, 
todo santo dia! Mãos que 
assinam Therezinha Vil-
lela Piorino!

Que Santa Therezi-
nha e o Divino Pai Eterno 
abençoem suas tão deli-
cadas mãos!

Divulgação

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É A 
OBRA “HEBE, A BIOGRAFIA”

Diogo Moreira/A2img

A artista em seu ateliê

Jovens e adultos podem 
se matricular para voltar à 
escola, com horários fl exíveis

Com algumas novida-
des específi cas para a fai-
xa etária, o Ceeja (Centro 
Estadual de Educação de 
Jovens e Adultos) recebe 
matrículas durante o ano 
todo. 

Jovens e Adultos que 
desejam voltar a estudar 
para concluir os anos 
fi nais do Ensino Fun-
damental e do Ensino 
Médio podem fazer suas 
inscrições para a forma-
ção no Centro Estadual 
de Educação de Jovens 
e Adultos em qualquer 
escola da Rede Estadual 
de Ensino. Basta o candi-
dato ter 18 anos de idade 
ou mais e desejar voltar à 
sala de aula.

O grande diferencial 
do modelo Ceeja é ofe-
recer carga horária to-
talmente fl exível. Para 
atender às mais variadas 
condições de horários 
dos adultos, que desen-
volvem outras atividades 
além do estudo, o atendi-
mento é individualizado.

Para fazer a inscrição, 
basta comparecer a uma 
escola da Rede Estadual, 
fornecer nome comple-
to, data de nascimento, 
endereço residencial e 
telefone para contato e 
um documento de identi-
fi cação.

O Ceeja oferece cur-
sos do 6º ao 9º anos do 
Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio completo. 

O curso também ofe-
rece a possibilidade de 
eliminação de matéria, 
inclusive com aproveita-
mento de estudos ante-
riores devidamente com-
provados.

Cinema divulga mudanças nos preços do ingresso
O Cinefl ix, que fi ca no 

Shopping Pátio Pinda, di-
vulgou alterações na tabela 
de preços. A partir desta 
quinta-feira (24) , de se-
gunda a sexta-feira todos 
pagam meia-entrada. As-
sim, as sessões em 2D cus-
tarão R$8 e os ingressos 

para os fi lmes em 3D fi cam 
em R$ 10.

Aos sábados e domingos, 
2D a R$20 e 3D a R$ 22. Aos 
fi ns de semana, a meia-en-
trada é válida para todas as 
categorias previstas em lei.

No caso do Passaporte 
Família, há desconto es-

pecial para duas entradas 
inteiras e duas infantis (so-
mente sábado e domingo): 
2D R$ 40 / 3D R$ 44. 

Mais informações 
no endereço eletrônico: 
http://www.cineflix.com.
br/programacao/shopping
-patio-pinda.

Essa é a dica da pro-
fessora Hosana Biten-
court. O livro, escrito por 
Artur Xexéo, conta a tra-
jetória de uma das maio-
res divas da TV brasilei-
ra. Lançado em maio, 
traz fatos desconhecidos 
do público, como a via-
gem a Santos para bus-
car os primeiros equipa-
mentos para a TV Tupi e 
sua estreia no primeiro 
talk show, mostrando 
como Hebe sempre foi 
extremamente à frente 
de seu tempo. 

“Eu adorei a leitu-
ra. O texto é dinâmico e 
mostra os bastidores da 

TV no Brasil, contando 
histórias incríveis de 
Hebe, que era do Vale 
do Paraíba e conquis-
tou todo o País”, desta-
ca Hosana.

A partir desta semana, toda quinta-feira o jornal Tribuna do Norte reproduzirá uma carta 
enviada por alunos da escola p rofessor Augusto César Ribeiro através do projeto “Carta ao 
Leitor”, que já existia e foi retomado este ano. Por meio da iniciativa, os alunos utilizam o jornal 
como meio de comunicação, expressam suas opiniões sobre temas abordados no periódico, e, além 
disso, participam ativamente da sociedade, defendendo pontos de vista, argumentos e ideias. 

Olá pessoal da Tribuna do Norte!

Eu me chamo Caroline Akahane, tenho 9 anos, e estudo na Escola Profes-
sor Augusto César Ribeiro no 4º ano A. Eu li a reportagem sobre as obras do 
Cepatas e achei muito bacana a prefeitura construir um lar para cães e gatos 
no Parque da Cidade, pois eles também merecem conforto, carinho, comida e 
uma família assim como nós humanos. E isso é bom porque serão muito bem 
cuidados, tratados com mais respeito e assim não vão mais sofrer. Espero que 
com a construção do novo lar no Parque da Cidade que é um lugar onde mui-
tas pessoas visitam mais cães e gatos sejam adotados e tenham uma família.

Parabéns pela atitude!
Caroline Akahane dos Santos - 4º ano A - (Carta escrita dia 23/08/2017)

Projeto " Carta ao Leitor"

Integra Vale 
           

O Vale do Paraíba é a região que mais 
produz leite no estado de São Paulo. 

Pensando nessa boa estatística, iniciativas 
que promovam ações voltadas para essa área 
e para os profi ssionais que fazem parte dela 
são essenciais.

Neste contexto, Pindamonhangaba recebeu, 
nessa quarta-feira (23), o “II Simpósio de Pe-
cuária Leiteira – Integra Vale”, que teve por 
objetivo principal capacitar técnicos e produ-
tores rurais da região, dando a eles a oportu-
nidade de receberem novos conhecimentos e 
permitindo a troca de experiências e de técni-
cas que facilitem suas rotinas, buscando au-
mentar a produtividade e a qualidade da pe-
cuária leiteira no Vale. 

Cerca de 400 produtores rurais, profi ssio-
nais e estudantes de várias regiões, como Sul 
de Minas, Sul Fluminense, Bragantina e Vale 
do Paraíba participaram do evento, que acon-
teceu no Colonial Plaza Hotel. 

A programação ofereceu aos participantes 
palestras técnicas e debates sobre as mais no-
vas práticas de manejo do gado leiteiro, além 
de estratégias de gestão para as propriedades 
produtoras.

Um encontro muito bem aproveitado e ne-
cessário, já que no Vale do Paraíba existem 
mais de duas mil famílias vivendo da pecuária 
leiteira, movimentando o segmento e fortale-
cendo a economia da região.
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Vacinação antirrábica para cães 
e gatos começa neste � m de semana

Projeto “Sabor Que Gere Valor” oferece 
curso gratuito de “salgados de festa”

Rio Una e Pinhão do Una Casa/casa   08:00 as 16:30
Pinhão do Borba Casa/casa   08:00 as 16:30
Estrada do Borba até Pouso Frio Casa/casa   08:00 as 16:30
Goiabal Posto de Saúde   08:00 as 11:30
Lago Azul Casa/casa   08:00 as 16:30
Shangrilá Casa/casa 13:00 as 16:30
Bairro Orvalhinho Casa/casa 08:00 as 16:30
Campinas Posto de Saúde   08:00 as 16:30
Fazenda do tanque (canta galo até sentido pouso 
frio) e shangrilá

Casa/casa   08:00 as 16:30

Jardim Regina Posto de Saúde   13:00 as 16:30
Granja Odam, Pinheirinho (sentido Roseira) Casa/casa   08:00 as 12:00

Estrada do Marçon (estrada do una até o lago azul) Casa/casa 08:00 as 16:30

Santa Cruz Casa/casa 08:00 as 12:00
Haras Casa/casa 13:00 as 16:30
Rodeio Casa/casa   08:00 as 12:00 
Oliveiras Casa/casa   13:00 as 16:30
Piracuama e KM 19 Casa/casa   08:00 as 16:30
Bonsucesso Posto de Saúde   08:00 as 16:30
Borracharia Carnegai até Balneário Casa/casa   08:00 as 16:30
Maçain (fazenda Santa Helena até o pé da serra) e 
Trabiju

Casa/casa   08:00 as 16:30

Hotel pé da serra até o posto de saúde Casa/casa   08:00 as 16:30
Mandú Casa/casa 08:00 as 12:00
Bóia Casa/casa 13:00 as 16:30
Usina, Hare e Nogueiras Casa/casa   08:00 as 16:30
Estrada Borboletas, Sertãozinho até bifurcação da 
cachoeira

Casa/casa   08:00 as 16:30 

Cruz Grande Posto de Saúde   08:00 as 16:30
Rola e Buraqueira Casa/casa   08:00 as 16:30
Cruz Pequena: Zebé até a estrada projetada Casa/casa   08:00 as 12:00 
Colméia até Tetequera Casa/casa   13:00 as 16:30
Graminha Casa/casa   08:00 as 12:00 
Bicas Casa/casa   13:00 as 16:30
Taipas,Fazenda Mantiqueira, Sapucaía e região 
Central do Ribeirão

Casa/casa   08:00 as 16:30

27/08/2017 Andrada (região Central) Centro Comunitário 08:00 as 16:30 

Araretama II Praça São Miguel e 
Fazenda Mombaça

08:00 as 16:30

Praça do quartel Praça 08:00 as 12:00
Cidade Nova Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Bela Vista Posto de Saúde 08:00 as 12:00
Triângulo Posto de Saúde 13:00 as 16:30
CEO 08:00 as 16:30
Vila Rica Centro comunitário 08:00 as 16:30
Mantiqueira Em  frente a igreja 08:00 as 12:00
Laerte Assunção Centro comunitário 13:00 as 16:30
Jardim Carlota centro esportivo zito 08:00 as 12:00
Vista Alegre Centro Comunitário 13:00 as 16:30
Praça da Biblia 08:00 as 12:00
Ouro Verde Centro comunitário 13:00 as 16:30
Cisas Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Cidade Jardim Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Maricá Posto de Saúde 08:00 as 12:00
Jardim Imperial Posto de Saúde 13:00 as 16:30
Vila São Benedito Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Castolira Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Ipê I Praça 08:00 as 16:30
Jardim Rezende Centro Comunitário 08:00 as 12:00
São Benedito Praça 13:00 as 16:30
Praça do Quartel 08:00 as 12:00
Parque das Palmeiras Centro comunitário 13:00 as 16:30
Feital Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Padre Rodolfo Centro comunitário 08:00 as 12:00
CDHU Mercearia (av. 2) 13:00 as 16:30
Jardim Eloyna Posto de Saúde 08:00 as 12:00
Santa Cecília Posto de Saúde 13:00 as 16:30
Nova Esperança Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Corpo de Bombeiro Pátio 08:00 as 11:30
Alto do Cardoso Campo do Corinthians 08:00 as 16:30
Vila São josé Centro Comunitário 08:00as 12:00
Azeredo Posto de Saúde 13:00 as 16:30
Praça da Bíblia 08:00 as 12:00

Quadra coberta Praça Castelo Branco 13:00 as 16:30

Vale das Acácias Posto de Saúde 08:00 as 16:30
Mombaça Centro comunitário 08:00 as 16:30
Ipê II Centro comunitário 08:00 as 16:30
João do Pulo Ginásio 08:00 as 16:30
Morumbi Praça central 08:00 as  16:30
Pasin Igreja São José- pátio 08:00 as 16:30
Agua Preta Pátio da Igreja 08:00 as 12:00
Coruputuba Olaria 13:00 as 16:30

Lessa Praça 08:00 as 12:00
Campos Maia Centro Comunitário 13:00 as 16:30
Boa Vista campo da ferroviária 08:00 as 12:00
Bosque Bosque 13:00 as 16:30
Vila Prado casa a casa 08:00 as 12:00
Parque das Nações CAPS 08:00 as  12:00
Ouro Verde Centro Comunitário 13:00 as 16:30
Vila Suiça casa a casa 08:00 as 12:00
Carangola casa a casa 13:00 as 16:30
Bica D'Agua Praça 08:00 as 12:00
Maria Áurea Quadra 13:00 as 16:30
Santa Luzia Centro Comunitário 13:00 as 16:30

01/10/2017 Praça do Quartel Fixo 08:00 as 16:30

01/10/2017

07/10/2017

30/09/2017

24/09/2017

ZONA RURAL

ZONA URBANA

03/09/2017

23/09/2017

02/09/2017

ZONA URBANA

26/08/2017

27/08/2017

A “Campanha de Vacinação 
Antirrábica para Cães e Gatos” 
em Pindamonhangaba terá início 
neste fi m de semana. Serão 100 
pontos, aproximadamente, de va-

cinação pela cidade. A campanha 
se estenderá até o dia 7 de outu-
bro, aos fi nais de semana.

No sábado (26), durante o 
dia todo, as equipes da Saúde 

estarão nos bairros rurais da 
cidade, em postos de saúde – 
Goiabal no sábado e Campinas 
no domingo –, além da vacina-
ção casa a casa. Para a área ur-

CAMPANHA ANTI-RÁBICA  PARA CÃES E GATOS
26/08/2017 a 07/10/2017

 

bana, haverá um posto fi xo das 
8 às 16h30, no centro comunitá-
rio do Andrade.

A vacinação é voltada a imu-
nização de cães e gatos, a partir 
de três meses de idade, com ob-
jetivo de vacinar os cerca de 40 
mil animais do município.

“A raiva é uma doença grave, 
que pode levar à morte do ani-
mal e, por conseguinte, a do ser 
humano que por ventura tenha 

sofrido mordedura e ou arranha-
dura do animal infectado”, expli-
cou o diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana. “No 
município, não temos registro 
de raiva canina, porém em 2016, 
foi registrado um caso de raiva 
felina, por isto é importante pro-
mover a imunização do animal, e 
em caso de acidente observar as 
atitudes do animal”, destacou.

COI AUXILIA NA 
IDENTIFICAÇÃO 
DE PICHADORES

Mesmo ainda em fase 
de testes, o COI (Centro 
de Operações Integradas) 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba já está auxi-
liando a Polícia Militar na 
elucidação de ocorrências 
em diversas regiões da 
cidade.

No último sábado (19), as 
câmeras de monitoramento 
do COI auxiliaram a polícia 
na identifi cação de cinco 
pichadores que estavam de-

predando um parquímetro 
na rua Bicudo Leme, altura 
da Praça do Cruzeiro. A 
ocorrência aconteceu por 
volta das 21h30 e, dos cinco 
jovens, dois eram maiores 
de idade e os outros não 
estavam com documentos.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Proteção e Bem-Estar ao 
Cidadão, a maioria dos 
casos em que o COI auxilia a 
PM fi ca em sigilo, para não 

atrapalhar as investigações. 
“Especifi camente neste caso 
dos pichadores, os policiais 
acompanharam o monitora-
mento e puderam agir com 
maior precisão”, explicou o 
secretário José Sodário Via-
na. “Nossas câmeras estão 
espalhadas por locais estra-
tégicos e, além de colaborar 
para a garantia da seguran-
ça dos cidadãos, a intenção 
é coibir atos de vandalismo 
como este”, afi rmou. 

Reprodução 
das imagens de 

videomonitoramento

Divulgação

Dentro da programação 
“Alimentação” de setembro, 
o Sesc Taubaté oferecerá, um 
curso de confecção de salgadi-
nhos de festa. As aulas são gra-
tuitas e acontecem aos sábados, 
de 9 a 23, das 14h30 às 17h30. 

A atividade faz parte do 
projeto “Sabor Que Gere Va-
lor” que, por meio da ação 
prática e da capacitação téc-
nica desenvolve a criatividade 
com o objetivo de geração de 
renda para a população.

Durante as ofi cinas, que 
acontecem em três dias, os 
participantes aprenderão a 
fazer coxinha, pastel de bróco-
lis e bacon, bolinha de queijo, 
mini quiche de alho poró, en-
roladinho de linguiça, traves-
seiro de peito de peru, ricota 
e ervas, dadinhos de tapioca 
com melado, cestinha caprese 
e mini bruschetta de cogume-
lo com creme de queijo.

Quem ministrará o curso é 
a nutricionista Carolina Albu-
querque e para participar é ne-
cessário ter a partir de 16 anos 
de idade. A inscrição pode ser 
feita por telefone a partir do 
dia 1º/9 para os que possuem 
a Credencial Plena atualizada 
do Sesc e a partir do dia 5/9 

para os demais interessados, 
mediante disponibilidade de 
vagas.

O Sesc Taubaté fi ca na ave-
nida Engenheiro Milton de 
Alvarenga Peixoto,  1264, no 
bairro Esplanada Santa Tere-
zinha. Mais informações pelo 
telefone: (12) 3634-4033.

Coxinha, bolinha de 
queijo e quiche são 
algumas das receitas

e gatos começa neste � m de semana

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 139/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr JEMMY 
JORDÃO RIBEIRO DA SILVA, responsável pelo imóvel, situado a PEDRO ÂNGELO 
FORONI,  S/N  inscrito no município  sob a sigla SO220302014000,    QUADRA 33, 
LOTE 13, 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 

Fiscalização de Posturas 
               L I C E N Ç A    E S P E C I A L   PROVISÓRIA 
       PARA TRABALHAR NO DESFILE  07 DE SETEMBRO / 2017  

Data  da  ENTRADA  /  ENCERRAMENTO  no  PROTOCOLO:  

21  à   28  de  AGOSTO  de  2017 

         

       Obs.:  O  PAGAMENTO  DA  TAXA  SOMENTE  NA  RETIRADA  DA   LICENÇA 

 NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DA TAXA 

     Data  da  RETIRADA  das  Licenças :  01,  04,  05  e  06  de  Setembro  de  2017 

Horário:   08:00hs  às  17:00hs  no  Setor  de  Fiscalização  de  Posturas 

 O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G. ou CPF e 

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. 

Rua Laerte Machado Guimarães, n.º 590 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-180 – Tel: (12) 3644-5995 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria Municipal  de Saúde e Promoção Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
          
 

PROCESSO INDEREFIDO 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 47 
 
Em: 18/08/2017 
 
Processo nº: 6693/2017 
 
Atividade: Estética 
 
Razão Social: Nautília Lena Moraes de Avellar Chiquito 
 
CNPJ / CPF 295375924/72 
 
Endereço: Rua João Romeiro, 119, Cenro 
 
Município: Pindamonhangaba - SP 
 
Responsável Legal: Nautília Lena Moraes de Avellar Chiquito  
CPF:. 295375924/72 
 
Auto de Infração  nº 2443 
 
Defesa: Não apresentada 
 
Auto de Imposição de Penalidade de: ADVERTÊNCIA nº.1730 
 
Processo indeferido por falta de documentos hábil e/ou interesse 
da parte 
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à 

Saúde, TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO. 

 
 

RAFAEL LAMANA 
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

 
 
 

Rua Laerte Machado Guimarães, n.º 590 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-180 – Tel: (12) 3644-5995 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria Municipal  de Saúde e Promoção Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
  

PROCESSO INDEREFIDO 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 48 
 
Em: 18/08/2017 
 
Processo nº:6684 
 
Atividade: Cabeleireiro 
 
Razão Social: Camila Souza Bicudo 
 
CNPJ / CPF 42199302806 
 
Endereço: Rua João Romeiro, 119, Centro 
 
Município: Pindamonhangaba - SP 
 
Responsável Legal: Camila Souza Bicudo 
 
CPF:.063 004 518-60 
 
Auto de Infração  nº 3109 
 
Defesa: Não apresentada 
 
Auto de Imposição de Penalidade de: ADVERTÊNCIA N º 1736 
Processo indeferido por falta de documentos hábil e/ou interesse da parte 
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA 

PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO. 

 
 

RAFAEL LAMANA 
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

 
 
 
 

Rua Laerte Machado Guimarães, n.º 590 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-180 – Tel: (12) 3644-5995 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria Municipal  de Saúde e Promoção Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 

NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTTO DE MULTA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO- nº 49 
  
Em: 18/07/2017 
 
Processo nº:29829 
 
Atividade: Instituto de Radiologia Odontológica 
 
Razão Social: MARONNA RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA 
 
CNPJ / CPF: 08724482/0001-34 
 
Endereço: R. Mateus Romeiro, 71 Centro 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Aline Rodrigues Maronna 
 
CPF: 299.772.348-50 
 
Auto de Infração nº: 2441 
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº : 0661 
Recurso: Não apresentado 
 
NOTIFICAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE MULTA nº3604. 
Lavrado em 18/07/17. 
 
Processo indeferido por falta de documentos hábil e/ou interesse 
da parte 
 
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO. 

 
 

RAFAEL LAMANA 
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 052/2016 (PMP 7687/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 08/05/2017, ao contrato 109/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em cobertura securitária para seguro 
de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social”, 
para prorrogação até 11/05/2018, e reajuste de 3,5731%, conforme variação do 
IPC FIPE, passando o valor anual do contrato para R$ 2.845,15, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Seguros Sura 
S/A, o Sr Renato Nicolau Teixeira. 
Foi fi rmado ainda o adiamento 01/2017, de 11/05/2017, ao contrato 108/2017, que 

cuida de “contratação de empresa especializada em cobertura securitária para 
seguro de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social”, para prorrogação até 11/05/2017, e reajuste de 4,2049% conforme variação 
do IPC FIPE, passando o valor anual do contrato para R$ 2.396,71, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Mapfre Seguros 
Gerais S/A, o Sr Francisco E. de Souza. 

PREGÃO Nº 127/2016 (PMP 13396/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 07/07/2017, ao contrato 167/2016, que cuida 
de “aquisição de materiais para confecção de fraldas, a fi m de atender o Projeto 
Fraldas”, para prorrogação até 08/07/2018, e reajuste de 3,0883%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 319.026,33, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Matheus Ferreira 
dos Santos Comércio de Fraldas ME, o Sr Matheus Ferreira dos Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 125/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário)  Sr. LUIZ 
ANTONIO DE CAMPOS, responsável pelo imóvel, situado a RUA MARIA 
OSCARINA RESENDE DE OLIVEIRA, s/nº,  inscrito no município sob a sigla 
SE23.01.03.041.000, QUADRA G, LOTE 42, 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

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Av. Albuquerque Lins, 138 – São Benedito 
 CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642.1249 
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      
 

AGINDO NO PRESENTE, CONSTRUÍMOS O FUTURO. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
                                                      

 RESOLUÇÃO Nº 55 DE 30 DE MARÇO DE 2017. 
 

DIVULGA A APROVAÇÃO DE PROJETOS 
SOCIAIS PARA 2017, AUTORIZA A CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS VIA FUMCAD E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no 
uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004; 
 
 Considerando o disposto no inciso V do art. 260, inciso I, da Lei nº 8.069/90; 
 

Considerando as deliberações da 2ª reunião ordinária, ocorrida em 07 de março 
de 2017. 
 
Resolve: 
 

Art. 1º - Divulgar à sociedade que o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente aprovou os Projetos Sociais para execução em 2017 / 2018 
com recursos do FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme anexo I. 

Art. 2º - Autorizar a captação de recursos através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD, para financiamento dos referidos 
Projetos. 

Art. 3º - Informar que das doações ao FUMCAD, dirigidas ou não dirigidas, 
serão retidos 15% (quinze por cento), sendo que 5% (cinco por cento) serão repassados 
às Instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme determinação legal 
e 10% (dez por cento) serão reservados para fortalecimento do CMDCA e/ou 
financiamento de projetos não contemplados por captação direta. 

Art. 4º - Informar que, após a captação de recursos, destinados ou não, ao 
desenvolvimento dos respectivos projetos, a deliberação pela autorização de repasse 
deverá acontecer em plenária deste Conselho. 

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
 

 Pindamonhangaba, 30 de março de 2017. 
 
 

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente do CMDCA 

  

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Av. Albuquerque Lins, 138 – São Benedito 
 CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642.1249 
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      
 

AGINDO NO PRESENTE, CONSTRUÍMOS O FUTURO. 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS PROJETOS 
 

ENTIDADE PROJETO 

PROJETO GURI POLOS DITRITO DE MOREIRA CESAR E PINDAMONHANGABA 

OBRA PADRE VITA BRINQUEDOTECA: A ARTE DE APRENDER BRINCANDO 

IA3 – INST. DE ACOLHIMENTO E APOIO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

IA3 – INST. DE ACOLHIMENTO E APOIO PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E SOCIALIZAÇÃO 

APAE O TEATRO TRANSFORMANDO VIDAS 

APAE ACERTAR O PASSO PARA CONTINUAR ATENDENDO 

PROJETO CRESCER PROJETO SAÚDE E EQUILÍBRIO 

ASS. PRÓ -COALIZÕES EM BUSCA DO MELHOR 

APAMEX – ASS. AMOR EXIGENTE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS P/ 
ADOLESCENTES 

LAR IRMÃ JÚLIA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA OS 
BANHEIROS 

LAR IRMÃ JÚLIA PROJETO MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO BANHEIRO FEMININO 

LAR IRMÃ JÚLIA PROJETO RELÓGIO DE PONTO 

LAR SÃO JUDAS TADEU CRIANÇA EM MOVIMENTO 

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE 
CRISTO 

PROJETO EDUCACIONAL ESPAÇO DA CRIANÇA ANÁLIA FRANCO – 
2018 

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE 
CRISTO 

PROJETO SUSTENTANDO A ESPERANÇA – 2017 

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE 
CRISTO 

PROJETO EDUCACIONAL ESPAÇO DA CRIANÇA ANÁLIA FRANCO – 
2017 

LICEU CORAÇÃO DE JESUS FAZENDO ARTE 

ASS. COOPERADORES SALESIANOS PROJETO RESGATANDO VIDAS 

ASS. COOPERADORES SALESIANOS PROJETO SINFONIA 

ASS. CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE PROJETO APRENDIZ – CME 

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO CRIANÇA DIREITO DE SER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

  
PORTARIA GERAL Nº 4.901, DE 27 DE JULHO DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o inciso I e II do Art. 3º da Lei nº 3.199, 
de 16 de abril de 1996, 

RESOLVE 
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 4.844, de 27 de abril de 2017, que 
constituiu o Conselho Municipal de Assistência Social, com mandato de 02 (dois) 
anos, nos representantes da Secretaria de Saúde e Assistência Social, que passa 
a vigorar:
a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
               Titular:  Eliana Maria Galvão Wolff 
               Suplente:  Elaine da Silva Barroso Dias

Art. 2º Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 27 de julho 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 27 
de julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

  

PORTARIA INTERNA Nº 10.200, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e com fundamento na Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, NOMEIA os servidores: 
Graziele Cristina Monteiro da Silva (Presidente), Marcelo da Silva Constantino e Rafaela de 
Oliveira Pereira Lourenço (membros), para comporem a comissão de abertura de SINDICÂNCIA 
para apurar indícios de irregularidades no Laboratório Municipal conforme relatado no Processo 
Interno nº 23866/2017. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de agosto de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Entre os dias 29 e 31 de 
agosto, a Desenvolve SP – 
Agência de Desenvolvimento 
Paulista – retornará à região 
com uma nova edição do 
“Movimento pela Inovação”. 
O evento acontecerá no Par-
que Tecnológico de São José 
dos Campos e contará com 
palestras e atendimento in-
dividual, além de debate en-
tre especialistas de diversas 
áreas sobre temas sensíveis 
aos empreendedores, como 
garantias, elaboração e apre-
sentação de projetos para a 
obtenção de recursos para 
inovação.

 “Movimento pela Inovação” volta com novidades ao Vale do Paraíba 

Agência Desenvolve SP já � nanciou R$ 186 milhões na região   
O debate será entre es-

pecialistas de importantes 
instituições de fomento à 
inovação, como Senai, Finep, 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 
e Sebrae-SP, que abordarão 
temas como garantias, mo-
dalidades de crédito e ela-
boração e apresentação de 
projetos para a obtenção de 
recursos para inovação. En-
tre os dias 29 e 31 também 
haverá um espaço para aten-
dimento individual aos em-
presários e pesquisadores, 
mediante agendamento pelo 
link: www.movimentopelai-
novacao.com.br

“Conhecer de perto os 
projetos é muito importante, 
somente assim podemos dar 
o encaminhamento correto 
para cada interessado. Nossos 
consultores estão preparados 
para orientar os empreen-
dedores seja para uma linha 
de fi nanciamento, crédito de 
subvenção, aporte de fundos 
de investimento, ou até mes-
mo dizer se é o momento cer-
to ou não para investir,” diz 
Milton Luiz de Melo Santos, 
presidente da Desenvolve SP.
INOVAÇÃO POSSÍVEL

Desde sua fundação, em 
2009, a Desenvolve SP já 

fi nanciou mais de R$ 2,5 
bilhões em todo o Estado. 
Na região do Vale do Para-
íba são R$ 186 milhões para 
110 empresas. Após a reali-
zação do Movimento pela 
Inovação, sete projetos ino-
vadores foram aprovados, 
que totalizam mais de R$ 5 
milhões.

“A Inovação nas PMEs + 
Case de Sucesso”; “Finan-
ciamentos especiais para 
Inovação e as vantagens 
de uma Agência de Desen-
volvimento”; “Inovação na 
prática: Como elaborar e 
apresentar o projeto de Ino-

vação”; “Inovação e Empre-
endedorismo Tecnológico”, 
entre outros temas, estarão 
em pauta. 

O Parque Tecnológico 
São José dos Campos fi ca na 
avenida Doutor Altino Bon-

densan, 500, no Distrito de 
Eugênio de Melo, em São 
José dos Campos.

Para a programação com-
pleta e outras informações, 
acesse: www.movimentope-
lainovacao.com.br
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idadeC
Programa “City Tour” exibe pontos 
turísticos de Pindamonhangaba

Simpósio capacita mais de 400 produtores de leite da região

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOyCE DiAs

***
Você sabia que Pinda-

monhangaba foi a única 
cidade que recebeu os 
restos mortais de D. Pe-
dro i antes de eles serem 
levados ao Museu do 
ipiranga, em são Pau-
lo? Que os membros da 
Guarda de Honra estão 
sepultados na igreja de 
são José (praça Barão 
do Rio Branco)? Que o 
local atualmente ocupa-
do pela Escola Dr. Alfre-
do Pujol foi um cemité-
rio? E que Pinda teve o 
maior campo de prisio-
neiros do Brasil durante 
a 2ª Guerra Mundial?

informações como 
essas comprovam que 
a cidade em que se fa-
bricava anzol é também 
o município em que se 
produz brilho nos olhos 
ao se falar do turismo 
construído pelo seu con-
texto histórico cultural. 
E foi o que aconteceu 
com a Giselle Martins 
que começou a morar 
em Pinda em janeiro 

deste ano, e teve a opor-
tunidade de conhecer 
a cidade por meio do 
‘City Tour’ – projeto 
organizado pelo Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. “Foi ótimo 
porque eu não conhecia 
nada e descobri muita 
coisa com esse passeio”, 
conta Giselle.

O ‘City Tour’ faz par-
te do projeto chamado 
“Conheça Pindamo-
nhangaba” e tem o ob-
jetivo de sensibilizar 
munícipes, turistas e 
comerciantes para que 
eles sejam multiplica-
dores de novos conhe-
cimentos turísticos. 
Aprendizados esses que 
são adquiridos por meio 
de passeios realizados 
gratuitamente pela ci-
dade. “O projeto é um 
programa para sensibi-
lizar os munícipes, em-
presários e turistas para 
poderem conhecer mais 
Pindamonhangaba”, ex-
plica a diretora do De-
partamento de Turismo 
da prefeitura, Ana Lúcia 

Gomes Araújo. “Cada 
vez que eles conhecem 
mais sobre a cidade, eles 
ficam encantados e com 
isso passam essa admi-
ração para outras pesso-
as”, acrescenta.

Na tarde dessa ter-
ça-feira (22), um grupo 
de pessoas, entre elas 
donos de hotéis, mora-
dores recém-chegados 
à cidade e munícipes, 
participaram deste ‘City 
Tour’. Durante quatro 
horas de passeio, o gru-
po passou por pontos 
atrativos pelo Centro 
da cidade com destino 
à Fazenda Nova Goku-
la. Com o auxílio do 
guia Fábio de Oliveira, 
foi possível descobrir o 
contexto histórico cul-
tural de cada lugar. “A 
meta é que eles tenham 
um olhar diferente da 
cidade e descubram que 
Pinda tem muitas coisas 
legais para fazer”, argu-
menta Fábio.

Na Fazenda Nova 
Gokula, os visitantes 
puderam conhecer a 
cultura da comunidade, 

além de caminhar e ti-
rar foto pelas paisagens 
do maior templo Hare 
Krishna da América La-
tina. A Krsna Karya é 
uma das integrantes da 
comunidade e explica 
que “o contato com no-
vos visitantes faz com 
que a gente possa en-
tender melhor o que so-
mos. Então, poder pas-
sar por isso faz com que 
a gente se sinta feliz in-
ternamente”, comenta.

O projeto “Conheça 

Pindamonhangaba” por 
meio dos ‘City Tours’ 
idealiza trocas de co-
nhecimentos que são 
responsáveis por fazer 
de Pindamonhangaba 
a verdadeira cidade 
que faz anzol. só que 
em vez de se captu-
rar peixes é possível 
resgatar da história 
da cidade lugares que 
passam de uma mera 
construção para en-
cantadores elementos 
de um turismo histó-

rico cultural. Turismo 
esse que fará dos pin-
d a m o n h a n g a b e n s e s 
por paixão e orgulho.

 Como participar
 Os ‘City Tours’ são 

totalmente gratuitos e 
são realizados em pe-
ríodos integrais e par-
ciais. Para participar é 
preciso comparecer ao 
Departamento de Turis-
mo, localizado na ave-
nida Nossa senhora do 
Bom sucesso, no bairro 
Alto Cardoso.  

Munícipes e empresários puderam conhecer atrativos turísticos da cidade Fazenda Nova Gokula foi um dos locais visitados

City Tour faz parte do “Projeto Conheça Pindamonhangaba”, idealizado pelo 
Departamento de Turismo da Prefeitura

Joyce Dias Joyce Dias
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COLABOROU COM O TEXTO: 
JOyCE DiAs

***
Com o objetivo de capa-

citar técnicos e produto-
res rurais da região, acon-
teceu nessa quarta-feira 
(23) o “ii simpósio de Pe-
cuária Leiteira – integra 
Vale”, no Colonial Plaza 
Hotel. Essa necessidade 
de capacitação ocorre de-
vido a pecuária leiteira 
ser o principal segmento 
agropecuário do Vale do 
Paraíba, destacando sua 
liderança na produção es-
tadual de leite.

O presidente da Asso-
ciação Agropecuária de 
Guaratinguetá, Thiago 
Augusto Roque, fala sobre 
a importância deste even-
to para os produtores. “É 
uma excelente oportuni-
dade para eles estarem 
adquirindo mais conheci-
mentos, podendo aplicar 
isso dentro da proprieda-
de e ter aumento de pro-
dutividade e qualidade de 

produção”. Ele  ressalta 
também que no Vale do 
Paraíba existem mais de  
dois mil produtores de lei-
te. “são duas mil famílias 
e isso gera um impacto 
econômico para a região”, 
acrescenta.

“Nossa produção já é 
muito difícil, então, esse 
simpósio, que aborda 
questões ligadas à gestão 
e à tecnologia interessa 
muito pra gente devido 
à capacitação”, explica o 
produtor de leite moder-
nizado de Guaratingue-
tá, José inacio Natal, que 
participou do evento.

O encontro contou com 
mais de 400 pessoas entre 
produtores, profissionais 
e estudantes de várias re-
giões, como sul de Minas, 
sul Fluminense, Bragan-
tina e Vale do Paraíba. O 
programação ofereceu aos 
participantes palestras 
técnicas e debates sobre 
as mais novas práticas de 
manejo do gado leiteiro, 

Vale do Paraíba é a região que mais produz leite no estado de São Paulo

Joyce Dias

além de estratégias de 
gestão para as proprieda-
des produtoras.

“O maior objetivo do 
evento é a intercoopera-

ção: é juntar os produ-
tores de várias áreas em 
uma transferência de co-
nhecimento e de tecnolo-
gia”, declara o presiden-

te da Comevap, Adauto 
do Valle Gobo. O evento 
acontece anualmente e 
é organizado pela Asso-
ciação Agropecuária de 

Guaratinguetá e pelas co-
operativas serramar, Co-
mevap e Cooper.
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

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) 

Arquivo TN
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Instituído em 1905, o cargo 
intendente geral (responsá-
vel pelo Executivo Munici-

pal) existiu até 1930, quando, 
com a revolução ocorrida naque-
le ano e com o início da Era Var-
gas, foram criadas as prefeituras. 

Instituídas as prefeituras res-
surge a fi gura do prefeito, função 
que já havia sido criada pela As-
sembleia Provincial Paulista em 
11 de abril de 1835, para estabe-
lecer um equilíbrio na adminis-
tração de municípios devido à 
aprovação, em 1832, do Código 
de Processo Criminal, que pre-
via um grande poder para as câ-
maras municipais. A resistência 
por parte dos vereadores teria 
causado a extinção dessa função 
em 1838, mas a data 11 de abril 
é hoje comemorada como sendo 
o Dia do Prefeito.  Ainda sobre 
essa função criada em 1835, 
consta na história que foi uma 
criação paulista e que, poste-
riormente, a ideia contou com a 
adesão de vários outros estados. 

(Um breve histórico da Câmara 
Municipal de São Paulo). 

Em Pindamonhangaba, numa 
lista elaborada por Newton La-
cerda (1912/1992) quando diri-
gia o Arquivo Municipal Athay-
de Marcondes, consta a relação 
de administradores municipais 
a partir de 1899. Conforme essa 
relação, o último a ocupar o 
cargo de intendente municipal 
teria sido o coronel Benjamin 
da Costa Bueno, cuja gestão 
foi de 1920 a 1929. E o primei-
ro a assumir a função de pre-
feito, o Dr. Francisco Lessa 
de Barros Junior, mandato de 
1930 a 1933. 

Antes de prosseguirmos e 
concluirmos com os nomes da-
queles que já honraram o Paço 
Municipal, governaram as ter-
ras da ‘Princesa’, acreditamos 
seja oportuna a defi nição sobre 
prefeito e prefeitura. 

Comandante do Executivo

A partir da Constituição de 
1934, o prefeito passou a ser es-
colhido pelo povo, mas, duran-
te os vários períodos ditatoriais 
da história do Brasil, por vezes 
o cargo voltou a ser preenchido 
por apontamento dos governos 
Federal ou Estadual.

O Poder Executivo Municipal 
chefi a a administração e coman-
da os serviços públicos, tendo 
como comandante o prefeito. A 
partir da constituição brasileira 
de 1934, o cargo de prefeito pas-
sou a ser o único, em todo o Bra-
sil, ao qual estão atribuídas as 
funções de chefe do Poder Exe-
cutivo do governo local, em si-
metria aos chefes dos executivos 
da União e do Estado, portanto, 
em forma monocrática. Deven-
do haver harmonia e integração 
de ação entre as esferas envolvi-

das sem a intervenção de uma na 
outra, exceto nos casos previstos 
na Constituição Federal.

Eleições

O prefeito é eleito por sufrá-
gio universal, secreto, direto, 
em pleito simultâneo em todo 
o País, realizado a cada quatro 
anos, no primeiro domingo de 
outubro. E trinta dias após tem 
lugar o segundo turno, se o elei-
to em primeiro lugar não atingir 
50% dos votos válidos mais um 
voto, no caso de municípios com 
mais de duzentos mil eleitores. 
Conforme a legislação eleitoral 
atual no Brasil para tornar-se 
elegível, exige-se uma série de 
requisitos; possuir nacionali-
dade brasileira ou portuguesa 
(neste caso, o cidadão português 
deve se encontrar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade en-
tre Portugueses e Brasileiros), 
Título de Eleitor em dia e estar 
em gozo pleno do exercício dos 
direitos políticos, domicilio elei-
toral na circunscrição na qual 
o candidato se apresenta, fi lia-
ção partidária, ser alfabetizado 
(pela atual constituição brasilei-
ra de 1988 este tópico caiu, mas 
tende a ser mudado), Desincom-
patibilização de cargo público - 
Se ocupa um cargo público deve 
sair seis meses antes das eleições 
e voltar caso possa só após seis 
meses ao pleito eleitoral, Renún-
cia de outro mandado até seis 
meses antes do pleito e não ser 
parente afi m ou consanguíneo, 
até segundo grau, ou cônjuge de 
titular de cargo eletivo; pode, en-
tretanto, ser candidato à reelei-
ção (artigo 14 da Constituição).
Ter idade mínima de 21 anos. A 
lei eleitoral poderá estabelecer 
outras incompatibilidades, como 
alterar o prazo de domicílio elei-
toral e outros itens.

Prefeitura

Uma prefeitura, no Brasil, é a 
sede do Poder Executivo do mu-
nicípio (semelhante à Câmara 
Municipal, em Portugal). Esta 
é comandada por um prefei-
to e dividida em secretarias de 
governo, como educação, saú-
de ou meio ambiente. O termo 
prefeitura também pode desig-
nar o prédio onde está instala-
da a sede do governo munici-
pal, também chamado de paço 
municipal onde geralmente fi ca 
o gabinete do prefeito. (Fontes 
Pesquisa Google)

Com o fi m do cargo de 
intendente, Francisco 
Lessa Junior assumiu o 
Executivo Municipal como 
prefeito em 1933

Óleo sobre tela de Mário Hatanaka

Arquivo TN

Aspecto da Pindamonhangaba do início do século XX (rua Marechal Deodoro)
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