
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 8.962

PINDAMONHANGABA 31 DE AGOSTO DE 2017 QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 136

PÁGINA 5

PREDOMÍNIO DE SOL NA MAIOR 
PARTE DO PERÍODO

UV 8

PREVISÃO DO TEMPO 

14º 

PINDAMONHANGABA

25º

Fonte CPTEC/INPE

PINDAMONHANGABA

Divulgação

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Inscrições para Festival de Música 
da Juventude terminam sexta-feira

As inscrições para o 
4º Festival de Música da 
Juventude terminam nesta 
sexta-feira (1º/9). O evento tem 
o intuito de incentivar a música 
entre os jovens, revelar novos 
talentos e promover a cultura 
artística da região.

Podem participar 
compositores e intérpretes do 
Vale do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira com 
idade entre 15 e 29 anos.

Movimento “Agosto Laranja” 
leva informação à população

Com o propósito de conscientizar a população sobre a Esclerose Múltipla, a praça 
Monsenhor Marcondes recebeu o evento “Agosto Laranja” nessa quarta-feira (30). 
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Munícipes são orientados sobre diagnóstico e tratamento da Esclerose Múltipla
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Casados há qua-
se quarenta anos, 

conviviam em harmonia 
porque sabiam debelar 
os confl itos com diálogos 
francos. Quando algo não 
satisfazia uma das partes, 
bastava requerer dois de-
dos de prosa à mesa do 
chá. Após muitas noites 
mal dormidas, a esposa 
não se conteve:

- Não preguei os olhos. 
Você precisa procurar um 
médico.

- Médico? Por quê? Sou 
um homem saudável.

- Saudável? Você sofre 
de incontinência urinária, 
diabetes, pressão alta... 
Isso pra não falar da im-
potência se...

- Eu a proibido de falar 
sobre isso! Nosso assunto 
é outro. Me diz: que culpa 
eu tenho se você não con-
segue dormir?

- Que culpa?! Que cul-
pa?! Você ronca como 
porco!

Ele interrompeu o mo-
vimento para levar a xíca-
ra à boca.

- Eu não ronco! Jamais 
ronquei. E você sabe dis-
so.

- Não roncava. De uns 
tempos pra cá, começou. 
Eu não disse nada por-
que era um ronco brando. 

Mas hoje, você caprichou. 
Roncou tão forte, tão alto, 
que deve ter acordado a 
vizinhança toda. Presten-
ção: se não parar de ron-
car, irei embora.

Chegaram a um acor-
do: toda vez que roncasse, 
ela o cutucaria. 

Naquela mesma noite, 
trocaram beijos murchos e 
se despediram do amigo fi el.

- Boa noite, Brutus!
Brutus - o cão boxer que 

tratavam como se fosse fi -
lho - dormia todas as noites 
ao lado da cama deles.

Assim que o homem se 
deitou e cerrou os olhos, 
os estrondosos roncos fo-
ram reinaugurados, en-
furecendo a mulher que, 
imediatamente, investiu 
nos cutucões. Mas, como 
a ação era inefi caz, deci-
diu por algo contundente: 
meter um tapa na cara do 
marido. O homem pulou 
da cama, pisou no cão e só 
não foi mordido porque a 
obesidade deixara o ani-
mal preguiçoso.

- Tá fi cando louca, mu-
lher?

- Louca, não. Tô fi can-
do surda! Aqui não fi co 
mais.

Ela foi dormir num ho-
tel. Ele ingeriu calmante 
para dormir. Dias depois 

O RONCO

ela pediu divórcio. Ele so-
freu muito, e o sofrimento 
aumentou quando o cão 
morreu. Passava das 23 
horas quando ligou para 
comunicá-la:

- Meu amor, o Brutus... 
O Brutus morreu!

Em poucos minutos ela 
apareceu para acolhê-lo 
num abraço solidário, ca-
rinhoso, demorado.

- Você está linda!
- Obrigada. E você um 

pouco desleixado. Não 
vou me demorar.

- É perigoso ir embora. 
A criminalidade aumen-
tou. Durma comigo.

- Hum... Só se você me 
prometer que não irá ron-
car.

Ele sorriu. Não podia 
prometer. Mesmo assim, 

ela aceitou. Queria matar 
a saudade.

A noite foi tranquila. 
Ele não roncou. 

No dia seguinte, o ve-
terinário chegou para 
diagnosticar a causa 
morte e providenciar o 
funeral. 

- O excesso de peso 
comprimiu os órgãos. A 
gordura na garganta com-
prometeu a passagem de 
ar pela traqueia. Morreu 
asfi xiado.

Ao saber que o cão dor-
mia no quarto do casal, o 
veterinário perguntou:

- Devido ao excesso 
de gordura na gargan-
ta, não tenho dúvida 
de que Brutus roncava 
muito. Vocês conse-
guiam dormir?

Divulgação

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O FILME “FROZEN 
– UMA AVENTURA CONGELANTE”, RECOMENDADO 
PELA ESTUDANTE ANA BEATRIZ BAGIO

Frozen é uma obra de 
animação infantil. Foi 
um dos maiores suces-
sos de bilheteria da ca-
tegoria quando lançado 
nos cinemas do Brasil e 
do mundo.

“O fi lme tem um ar 
diferenciado porque tem 
uma princesa diferente 
das tradicionais: essa 
princesa não tem prín-
cipe! Eu fui assistir por-
que a minha prima mais 
nova queria ir e acabei 
gostando do fi lme”, con-
ta Ana Beatriz. 

Olá pessoal da Tribuna do Norte!

Meu nome é João Vitor, sou aluno da professora Simone da Escola 
Professor Augusto César Ribeiro. Eu e meus amigos da sala lemos a ma-
téria sobre ciclismo “Desafi o de Mountain Bike”, achamos muito interes-
sante, pois fala sobre os maiores ciclistas da nossa cidade. É tão radical! 
Todo ano nós fi camos informados sobre o “Desafi o Rural Mountain Bike” 
e sobre a classifi cação dos ciclistas.

Valeu pessoal do jornal! Continuem publicando mais matérias sobre 
esportes. Esporte é saúde e vida!!

Um forte abraço,
João Vitor França Faria (Pindamonhangaba, 29/8/2017)

Homem é preso suspeito de 
comercializar armas de fogo e munições 

Polícia

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
Na manhã dessa se-

gunda-feira (28), a equipe 
de Força Tática da Polí-
cia Militar prendeu um 
homem após encontrar 
armas e diversos tipos de 
munições em sua residên-

cia. Segundo informações 
da PM a equipe foi até a 
casa do suspeito, localiza-
da na Estrada Municipal 
das Campinas, após várias 
denúncias de que o rapaz 
estaria comercializando 
armas e munições na re-
gião.

Na casa do suspeito 

os policiais encontraram  
uma espingarda calibre 
22, uma munição cali-
bre 38 e, em um buraco 
coberto por terra e sem 
compactação, foram 
encontradas mais mu-
nições, sendo 110 delas 
calibre 38, 26 calibre 
380, 14 calibre 40, seis 

calibre 36 e uma delas 
calibre 12.

Segundo informações 
da PM, o homem foi atu-
ado em fl agrante por pos-
se ilegal de arma de fogo, 
munições  e munições de 
uso restrito. Ele  per-
manece à disposição da 
Justiça. 

Uso de biossensores na medicina
No Brasil, um dos disposi-

tivos médicos em estágio mais 
avançado de desenvolvimento 
é o de diagnóstico da dengue

De acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), 
o vírus da dengue infecta 390 
milhões de pessoas no mundo, 
por ano. Um dos aliados da me-
dicina no diagnóstico e no trata-
mento de doenças como essas 
são os biossensores.

Amplamente usados em ou-
tros países, cada vez mais, es-
ses dispositivos têm atraído a 
atenção de pesquisadores bra-

sileiros, que nos últimos anos 
passaram a investir em biossen-
sores voltados para a detecção 
de doenças infecciosas negli-
genciadas, associadas à pobre-
za e à falta de saneamento bási-
co, por exemplo.

Os avanços mais recentes 
no campo da biologia molecular 
estão ampliando as possibilida-
des de uso de biossensores no 
diagnóstico e na prevenção de 
doenças. Desenvolvidos com 
base em elementos de reconhe-
cimento biológico, como antíge-
nos e anticorpos, esses disposi-
tivos podem se tornar aparelhos 
portáteis e baratos, semelhan-
tes aos utilizados na medição 
das taxas de glicose no sangue.

No Brasil 
Pesquisadores do Grupo de 

Nanomedicina e Nanotoxicolo-
gia do Instituto de Física de São 
Carlos da Universidade de São 
Paulo (IFSC-USP) trabalham, 
desde 2010, no desenvolvimen-
to de um conjunto de sensores 
capazes de identifi car sinais de 
doenças diversas. Se compro-
vada a efi cácia nos próximos 
estágios de avaliação, esses 
aparelhos podem se tornar uma 
alternativa aos exames realiza-
dos em laboratórios de análises 
clínicas e ser usados em consul-
tórios médicos ou por agentes 
de saúde em visitas às residên-
cias de pessoas que vivem em 
regiões remotas do país. 

Para ler a matéria completa, 
acesse o site da “Revista Pesqui-
sa Fapesp”. 

Dispositivos visam aprimorar diagnóstico de 
doenças infecciosas e genéticas 

Léo Ramos Chaves/Revista Pesquisa FAPESP

Multiplicando 
conhecimento   

           

A escola municipal Elias Bargis Mathias 
representará Pindamonhangaba no 

concurso “Matemática Vanguarda”. Realizada 
pela TV Vanguarda (afi liada da Rede Globo), a 
competição envolve todas as cidades da região. 

A seletiva aconteceu na última terça-feira 
(29), com a participação de alunos de 17 escolas 
municipais. O vencedor foi o estudante Felipe 
Pereira da Silva Barbosa, da escola “Professor 
Elias Bargis Mathias”, do bairro Araretama. 

O projeto educacional já é tradicional e 
busca estimular o conhecimento dos números 
nas crianças da região do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte, Vale Histórico, Serra da 
Mantiqueira e Região Bragantina. 

A competição possui três fases: seletiva, 
classifi catória e fi nal; e os alunos devem ter 
entre 9 e 13 anos de idade e cursar o Ensino 
Fundamental na Rede Pública de Ensino. Nas 
provas, os estudantes responderão questões 
envolvendo subtração, divisão, adição e 
multiplicação. 

Pindamonhangaba está no grupo 3 da 
etapa classifi catória – que acontecerá no dia 
22 de setembro, no auditório da Unesp, em 
Guaratinguetá.

 
Desde já, vale a torcida por Felipe, que ele 

tenha um bom resultado! E não somente ele, 
mas que esta nova geração de estudantes possa 
ser destaque em competições, em aprendizado 
contínuo e na contribuição para uma sociedade 
mais sólida, mais humana e mais justa.
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Movimento “Agosto Laranja” 
leva informação aos munícipes

Felipe Pereira da Silva 
Barbosa representará Pinda 
no “Matemática Vanguarda”

Não é apenas usar a 
hashtag #AgostoLaranja 
nas redes sociais ou uti-
lizar roupas, acessórios e 
maquiagem da cor laran-
ja; é também se munir de 
informação, “vestir a ca-
misa” da empatia e ajudar 
a divulgar a campanha 
que busca, sobretudo, a 
conscientização. 

Foi com este propósito 
que a praça Monsenhor 
Marcondes, em Pinda-
monhangaba, recebeu o 
evento “Agosto Laranja”, 
nessa quarta-feira (30) – 
data considerada o “Dia 
Nacional de Conscienti-
zação da Esclerose Múl-
tipla”.

Na região, o movimen-
to “Agosto Laranja”, en-
cabeçado pelo grupo “So-
mos Todos Esquecidos”, 
do Vale do Paraíba, traba-
lha para reforçar as ações 
de informação e de cons-
cientização – e contou 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba por 
meio de diversos setores, 
entre eles, a secretaria de 
Saúde e a coordenadoria 
de eventos. 

Sobre a doença 
Também chamada de 

EM, a Esclerose Múlti-
pla é uma doença do sis-
tema nervoso central, é 
autoimune e suas causas 
ainda são desconhecidas. 
Não há cura, mas existem 
tratamentos efi cazes. De 
acordo com informações 
do Instituto Datafolha 
(2017), atualmente, a do-
ença atinge por volta de 
35 mil brasileiros, mas 
pouco se ouve falar dela. 

Há 12 anos com a do-
ença, a pindamonhanga-
bense Valéria Carvalho 
sabe da importância da 
informação correta, do 
tratamento adequado e 
do suporte dos familiares. 
“O apoio da família é fun-
damental durante o trata-
mento. Não apenas para 
auxílio físico, mas para o 
suporte emocional mes-
mo”, contou Valéria, que 
é um grande exemplo de 
perseverança nesta luta 
por informação adequada 
e respeito aos portado-
res da doença. Ela, que 
esteve na ação da praça 
e orientando as pesso-
as, ressaltou que é pos-
sível conviver bem com 
a doença, “desde que a 
pessoa tenha um bom 
diagnóstico, siga corre-
tamente o tratamento e 
tome a medicação de ma-
neira adequada. Eventos 
de divulgação sãos fun-
damentais!”

O grupo “Somos Todos 
Esquecidos” tem página 
no Facebook e os sites das 
ABEM (Associação Bra-
sileira de Esclerose Múl-
tipla) e da AME (Amigos 
Múltiplos pela Esclerose) 
também trazem bastante 
informação a respeito.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
Na última terça-feira 

(29), foi realizada a se-
letiva para a escolha do 
aluno que representará 
Pindamonhangaba no 
concurso “Matemática 
Vanguarda”, realiza-
do pela TV Vanguarda 
com todas as cidades 
da região. Alunos de 17 
escolas municipais par-
ticiparam da seletiva e o 
vencedor foi o estudan-
te Felipe Pereira da Sil-
va Barbosa, do 5°D, pe-
ríodo da tarde, da escola 

“Professor Elias Bargis 
Mathias”, do bairro 
Araretama. Ele foi au-
xiliado pela professora 
Marcela Vitorino.

O projeto educacio-
nal busca estimular as 
crianças da região do 
Vale do Paraíba, Litoral 
Norte, Vale Histórico, 
Serra da Mantiqueira 
e Região Bragantina. 
Para participar, os alu-
nos devem ter entre 9 e 
13 anos de idade e estar 
cursando o Ensino Fun-
damental na Rede Pú-
blica de Ensino.

A competição possui 

três fases: seletiva, clas-
sifi catória e fi nal.

Na seletiva e classifi -
catória os alunos devem 
responder 20 perguntas 
em 30 segundos, sendo 
5 subtrações, 5 divisões, 
5 adições e 5 multipli-
cações. Já na fi nal, as 
crianças devem respon-
der 25 questões, 5 de 
subtração, 10 de divisão 
e 10 de multiplicação.

Pindamonhangaba 
está no grupo 3 da etapa 
classifi catória, que acon-
tecerá no dia 22 de se-
tembro, no auditório da 
Unesp, em Guaratinguetá.

O aluno Felipe Pereira da Silva Barbosa, do 5°ano D, da Escola Municipal 
Professor Elias Bargis Mathias, representará Pinda

GERDAU DOA 18 
TONELADAS DE 
PREGOS PARA 
CONSTRUÇÃO DE 
CASAS EMERGENCIAIS 

Uma parceria 
entre a Gerdau e a 
organização inter-
nacional TETO tem 
transformado a 
vida de milhares de 
famílias no Brasil 
com a construção 
de moradias dignas 
para pessoas em 
situações vulnerá-
veis. Desde que a 
união teve início, 
em 2012, a Gerdau 
já doou mais de 18 
toneladas de pregos 
para a organização 
TETO, o sufi ciente 
para a construção 
de mais de 2.100 
casas, benefi ciando 
cerca de duas mil 
famílias em 87 co-
munidades do país.

Essa é uma das 
ações conduzi-
das pelo Instituto 
Gerdau (IG), setor 

responsável pela 
gestão das práticas 
de responsabilida-
de social da em-
presa, e a área de 
marketing.

Em 2016, a 
Gerdau apoiou 600 
iniciativas sociais 
e investiu R$ 23 
milhões em pro-
jetos sociais nas 
regiões em que está 
presente.

A Gerdau atua 
no segmento de 
aços longos nas 
Américas, sendo 
uma das princi-
pais fornecedoras 
de aços especiais 
do mundo. Além 
disso,  transfor-
ma, anualmente, 
milhões de tone-
ladas de sucata em 
aço.

Cerca de 35 mil pessoas são portadoras dessa doença pouco falada e pouco conhecida pela população
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ERRATA ***

PREGÃO Nº 125/2016 (PMP 13394/2016) 
Na edição de 30/08/2017, p. 06, deste jornal, na publicação do contrato da licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para serviço de limpeza 
e higienização dos dutos de ventilação e serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado da sede da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e aparelhos Split de vários departamentos, com fornecimento 
de peças, materiais, componentes e mão de obra especializada”, onde se leu 
“PREGÃO Nº 126/2016”, leia-se corretamente “PREGÃO Nº 125/2016”. 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADENEGRA 

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP
CONTATOS: FONE: 12 

                                                              CEL: 12-

 

 

CONVOCAÇÃO DA 1

 

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba
18° Reunião Ordinária, a saber:

Data:  31/08/2017 – 

Horário:  18 horas 

Local:   Sede do CMPDCN 

Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP.

 Pauta: 

 Leitura e aprovação de Atas anteriores

          Consciência Negra no munícipio de Pindamonhangaba em 2017;

 Outros informes. 

Observação:  

Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a 
justificativa ao email: comunidade

É MUITO IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

 

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

-98134-1737 

Pindamonhangaba, 2

CONVOCAÇÃO DA 18° REUNIÃO ORDINÁRIA DO BIENIO 2016/ 2018

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para a 

° Reunião Ordinária, a saber: 

 quinta-feira 

Sede do CMPDCN  

Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP. 

tura e aprovação de Atas anteriores; 

Consciência Negra no munícipio de Pindamonhangaba em 2017;

 

Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a 
justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br                          

É MUITO IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério) 

Presidente do CMPDCN 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO  
DEPINDAMONHANGABA 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Pindamonhangaba, 29 de Agosto de 2017. 

° REUNIÃO ORDINÁRIA DO BIENIO 2016/ 2018 

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Participação e 
e demais interessados para a 

Consciência Negra no munícipio de Pindamonhangaba em 2017; 

Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a 
negra@pindamonhangaba.sp.gov.br                           

 

De acordo com infor-
mações do Sindicato dos 
Metalúrgicos, os ex-fun-
cionários da Nobrecel 
– uma fábrica de papel 
e celulose centenária em 
Pindamonhangaba – fi ze-
ram um protesto em fren-
te ao Fórum Cível. Eles 
reivindicam o pagamento 
das rescisões trabalhistas, 
que não foram pagas des-
de 2013, quando a fábrica 
decretou falência.

Ainda segundo infor-
mações do sindicato, cer-
ca de 100 trabalhadores 
participaram do protesto, 
que iniciou no bairro do 
Socorro e seguiu em pas-
seata até o fórum. Uma 
comissão de trabalhado-
res foi recebida pelo juiz 
titular da 3ª Vara Civil de 
Pindamonhangaba, Dr. 

Hélio Aparecido Ferreira 
de Sena.

Para Marcello França, 
um dos ex-funcionários, 
a reunião foi positiva. “O 
juiz nos atendeu bem, es-
clareceu todas as dúvidas. 
Saber que mudou o admi-
nistrador da massa falida 
e que essa pessoa é aces-
sível nos deixa com muita 
esperança. O próximo pas-
so é formar uma comissão 
e manter contato pra que 
tenhamos conhecimento 
do que vai ser feito daqui 
pra frente”, disse.

Ainda segundo Mar-
cello, o juiz informou que o 
saldo de toda a proprieda-
de da Nobrecel é sufi ciente 
para pagar as rescisões dos 
cerca de 600 ex-funcio-
nários. “Vários advogados 
estão nesse processo, mas 

falta informação aos traba-
lhadores. Eu agradeço mui-
to aos companheiros que 
participaram e ao Sindicato 
dos Metalúrgicos que nos 
deu um apoio muito gran-
de”, complementou.

A antiga administrado-
ra judicial foi destituída do 
cargo. O novo administra-
dor judicial, Dr. Fernando 
José Ramos Borges, assu-
miu em julho. Ele ainda 
precisará analisar todo o 
processo, que tem 20 mil 
páginas.

Quando a fábrica fe-
chou, em agosto de 2013, 
uma cooperativa chegou a 
ser formada, mas encerrou 
suas atividades em abril 
de 2015. O sindicato que 
representa a categoria é o 
Sindicato dos Papeleiros 
de Pindamonhangaba.

Ex-funcionários da Nobrecel fazem 
protesto para receber dívidas trabalhistas

Ex-funcionários da Nobrecel fazem protesto para receber dívidas trabalhistas

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go, agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (Sert), em par-
ceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE), oferece nesta se-
mana 316 vagas de traba-
lho divididas entre as áre-
as de serviços, indústria, 
comércio, entre outras, 
no Vale do Paraíba.

As vagas estão dividi-
das entre os municípios de 
Aparecida, Caçapava, Ca-
choeira Paulista, Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, Lorena, 
Pindamonhangaba, Po-

tim, Roseira, São José dos 
Campos, São Sebastião e 
Taubaté.

Para ter acesso às va-
gas, basta acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.

O cadastramento do 
empregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é neces-
sária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante.

Emprega São 
Paulo oferece 316 
oportunidades no 
Vale do Paraíba

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

A terceira edição 
do Prêmio Empreenda 
Saúde, que consiste em 
premiar projetos com 
potencial de melhoria 
das práticas, dos pro-
cessos e métodos de 
gestão na área da saú-
de, está com inscrições 
abertas.

 Prêmio Empreenda Saúde 
procura projetos para 
melhoria da saúde no País

As inscrições devem 
ser feitas até esta sexta-
feira (1°/9), através do 
site www.premioempre-
endasaude.com.br. En-
cerrado o prazo de ins-
crição, os projetos serão 
levados para o júri, para  
serem avaliados. O resul-
tado sairá no dia 30 de 
novembro.

O júri será formado por 

especialistas das áreas de 
ensino, pesquisas e inova-
ções, além de empresários 
de esferas da saúde.

Para este ano, três te-
mas foram selecionados, 
um para mecanismo que 
atendam a necessidade da 
saúde, “Mecanismos de in-
tegração educacional em 
saúde”, e dois para buscar 
a consolidação dos serviços 

e mudanças na qualida-
de de vida das pessoas: 
“Assistência integral à 
saúde” e “Efi ciência nos 
processos e produtos as-
sistenciais”

O projeto vencedor, 
receberá  o prêmio de 50 
mil reais em barras de 
ouro, para que seja pos-
sível transformar o pro-
jeto em realidade.

Divulgação

Vencedores da última edição do prêmio
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Inscrições para 4° Festival de Música 
da Juventude terminam sexta-feira

 

As inscrições para o 4º Fes-
tival de Música da Juventude 
terminam nesta sexta-feira 
(1º/9). O evento tem o intui-
to de incentivar a música en-
tre a juventude, revelar novos 
talentos e promover a cultura 
artística da região.

Podem participar compo-
sitores e intérpretes do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira. A ida-
de mínima para a inscrição é 
de 15 anos e máxima 29 anos, 

sendo que os menores de ida-
de deverão apresentar a auto-
rização do responsável, que 
também deverá acompanhar 
o participante em todas as 
etapas.

As inscrições devem ser fei-
tas pessoalmente ou via cor-
reio, até às 16 horas do dia 1º. 
E deverão ser endereçadas ao 
Departamento de Cultura, na 
rua Deputado Claro César, 33, 
centro, CEP 12400-220, Pin-
damonhangaba – SP. Regu-

lamento e ficha de inscrição 
estão disponíveis no www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Festival será no 
Parque da Cidade

O festival abrange todos 
os gêneros musicais e será di-
vidido em duas categorias: 
Composição Inédita e Inter-
pretação. O valor do prêmio 
para o primeiro lugar será R$ 
2.588,08, o segundo receberá 

R$ 1.294,04 e o terceiro R$ 
647,02.

No dia 14 de setembro, se-
rão divulgados os seleciona-
dos. No dia 20, os participan-
tes da categoria Interpretação 
participarão do ensaio geral, 
às 19 horas, no Parque da Ci-
dade, e no dia 21, os da catego-
ria Composição.

Já nos dias 22 e 23, acon-
tecem as apresentações, às 19 
horas, no Parque da Cidade. 
No dia 22, se apresentam os 

concorrentes da categoria In-
terpretação e dia 23, da cate-
goria Composição. E, no dia 
24, acontecerá a grande final, 
às 17 horas.

O Festival de Música da 
Juventude é promovido pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura, e De-
partamento de Cultura.

Mais informações podem 
ser obtidas nos telefones 3643-
2690 e 3642-1080.

Parque da Cidade recebe exposição de alunos da Fasc
 

“City tour” leva grupo de turistas da 
melhor idade para ConheCer a Cidade

 

Inscrições 
para oficina de 
Edição de Vídeo 
em Celular 
estão abertas

 
Estão abertas até o dia 5 de 

setembro as inscrições para a 
oficina gratuita de Edição de 
Vídeo em Celular, com a coor-
denação de Lucas Baumgratz. 
O Palacete 10 de julho irá 
receber a oficina nos dias 6,13, 
20 e 27 de setembro, das 19 às 
22 horas.

A oficina é gratuita e aberta 
ao público em geral. É necessá-
rio apenas ter mais de 16 anos 
e levar seu próprio smartphone 
com câmara para filmagem.

Para participar, basta fazer 
a inscrição pessoalmente no 
Palacete 10 de julho, localizado 
na rua Deputado Claro César, 
33, no centro, ou enviar um 
e-mail para cultura@pindamo-
nhanga.sp.gov.br com nome, 
idade e RG. Mais informações 
podem ser obtidas no telefone 
3642-1080.

“Pigmentário” é o nome da 
exposição que está até o dia 5 de 
setembro no portal de entrada 
do Parque da Cidade. A mostra 
reúne trabalhos dos alunos do 
4º e 6º semestre do curso de 
Arte da Fasc - Faculdade San-
ta Cecília, de Pindamonhanga-
ba, sob orientação do professor 
Mestre Deni Dias.

A exposição busca mostrar os 
pigmentos como se fossem uma 
seleção, ou mesmo uma coleção 
de sensações visuais à medida 
que são dispostos de maneira 
a exibir suas qualidades mais 
puras. Associados às imagens, 
principalmente às mandalas, 
tornam-se elementos transcen-
dentes, harmonizando o rústico 
e o racional e buscando alcançar 
uma qualidade suprema: a per-
feição.

Os artistas que se apresen-
tam tiveram sua inspiração 
em outro já renomado artis-
ta: Carlos Vergara. Brasileiro, 
adepto da “nova” arte, arte 
contemporânea, e que da mes-

Os departamentos de Turis-
mo e de Cultura da Prefeitura 
recepcionaram, na última sex-
ta-feira (25), um grupo de 90 
turistas de São Paulo, que se 
hospedaram dos dias 25 a 27 de 
agosto no Hotel Colonial Plaza. 
Eles são clientes da Agência de 
Viagens Pastore, especializada 
no público da Melhor Idade.

Os visitantes participaram 
do “City Tour” pelos principais 
pontos históricos do centro da 
cidade, além de conhecerem a 
Igreja Matriz e o Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, onde foram 
recepcionados pelo coordena-
dor José Caramez e atendente 
Dionísio. Em seguida, os tu-
ristas puderam caminhar até o 
Bosque da Princesa, onde apre-
ciaram o por do sol.

Eles circularam por Pinda 
em dois ônibus e durante todo 
o tempo, os guias Fábio Vieira, 
do Turismo, e Enrico Guaragna, 
da Cultura, acompanharam o 
grupo orientando sobre as his-
tórias, tradições e cultura da ci-
dade. o grupo de 90 turistas de são paulo conheceu diversos pontos históricos de pinda
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ma forma trabalha as qualida-
des materiais dos pigmentos 
por meio da técnica da gravu-
ra, mais especificamente, da 
monotipia.

exposição pode ser visitada gratuitamente no portal de entrada do parque

A exposição tem entrada gra-
tuita e pode ser visitada diaria-
mente, no Parque da Cidade. De 
acordo com o coordenador do 
Museu, José Caramez, com mais 

essa mostra, o portal de entra-
da do parque se firma como um 
novo espaço cultural no municí-
pio, levando a arte para próximo 
da população, principalmente 

das pessoas que visitam o Par-
que da Cidade, para lazer ou para 
praticar atividades esportivas. 
Novas exposições serão monta-
das no local durante o ano.

Divulgação
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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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Com a instituição 
das prefeituras 
em 1930 no início 
da Era Vargas, 

em Pindamonhangaba o 
primeiro prédio a sediar 
uma prefeitura foi o anti-
go palacete da rua Depu-
tado Claro Cesar (via as-
sim denominada a partir 
da Lei Municipal  de 8 de 
julho de 1925). O antigo 
solar do Barão do Itapeva, 
Inácio Bicudo de Siqueira 
Salgado, com a morte do 
barão (em 1894) ainda foi 
residência da família até o 
falecimento da Baronesa, 
dona Eugênia Bicudo de 
Siqueira Salgado em 1925. 

Em 1929 foi ocupado 
pela administração mu-
nicipal, Intendência e 
Câmara, mas somente em 
1934 foi adquirido pelos 
Poderes Municipais. Esse 
prédio sediou a Câmara 
Municipal até 1984 e a 
Prefeitura até 2007. 

Os palacetes Barão do Itapeva (10 de Julho) 
na Deputado Claro César (à esquerda), e 
Tiradentes, no histórico Largo São José, 
segundo bico de pena de José Renato 
Guaicuru San Martin

Dr. Francisco Romano (à esquerda) e professor Manoel Ribeiro, 
respectivamente, o primeiro presidente da câmara e o 
primeiro prefeito após o período ditatorial de Getúlio Vargas  
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FECHAMENTO E 
REABERTURA DAS 

CÂMARAS

Em 10 de novembro de 
1937 o presidente Getúlio 
Vargas inaugura, com um 
golpe político, um dos 
períodos mais autoritá-
rios da história do país, o 
conhecido Estado Novo. 
Com uma nova consti-
tuição, a de 1937, Getúlio 
suspende todos os direi-
tos políticos, abolindo os 
partidos e as organizações 
civis. O congresso, as as-
sembléias legislativas e as 
câmaras municipais são 
fechadas.

Em 29 de outubro de 
1945 Getúlio é deposto e a 
abertura democrática leva 
ao poder o general Eurico 
Gaspar Dutra, eleito pelo 
voto popular. É então 
promulgada a Constitui-

ção de 1946, consagrando 
as liberdades expressas 
na Constituição de 1934, 
que haviam sido retira-
das em 1937. Com isso, 
o Poder Legislativo volta 
à vida, sendo realizadas 
eleições municipais no 

dia 28 de setembro de 
1947. (Fontes: texto “Es-
tado Novo”, Wikipédia, 
e histórico da Câmara 
Municipal) 

Em Pindamonhangaba 
integraram a legislatura 
1948/1951, a primeira 

após a volta do Legisla-
tivo, os seguintes verea-
dores: Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira, Anibal 
Leite de Abreu, Armando 
Muassab, Agostinho San 
Martin Filho, Antonio Bal-
bo, Arlindo Paim, Arman-
do Goffi  , Dr. Francisco 
Lessa Junior, Guilherme 
Toledo Schmidt, José 
Carlos Ribeiro, José Fran-
cisco Machado, Manuel 
Canuto Vieira e Dr. Otávio 
Oscar Campelo de Souza. 
Os presidentes de mesas 
foram: 1948 – Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira; 
1949 – Dr. Otávio Oscar 
Campelo de Sousa; 1950 – 
Dr. Francisco Romano de 
Oliveira; 1951 – outra vez 
o dr. Francisco Romano.

O primeiro prefeito 
após o fi m do período 
ditatorial foi o professor 
Manoel Cesar Ribeiro. A 
denominação Palacete 10 
de julho foi criada em seu 
governo, conforme Lei 
Municipal de 11 de julho 
de 1948.
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