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Blocos Juca Teles e Barbosa agitam 
Moreira César no � m de semana

As  festividades do Carnaval 
Solidário se iniciam em Pinda-
monhangaba neste fi m de sema-
na com o pré-carnaval no Distri-
to de Moreira César. No sábado 
(3), o tradicional bloco de São 
Luiz do Paraitinga,  Juca Teles, 
irá animar os foliões a partir das 
16 horas. No domingo (4), tam-
bém às 16 horas, será a vez do 
bloco luizense Barbosa divertir 
a população.

PÁGINA 5

Começa o Festival 
de Marchinhas 
Carnavalescas 

Na quinta-feira (1º/2), co-
meça o 11º Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de Pinda-
monhangaba, com um ensaio 
aberto, a partir das 18 horas, e 
seguirá até o dia 4 de fevereiro 
na praça Padre João Faria Fia-
lho, “Largo do Quartel”.

O bloco Barbosa será a atração de domingo no distrito, na festa do pré-carnaval
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Batalhão 
“Borba Gato” 
participa de 
“Operação 
Chapadão”
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Grêmios Estudantis devem 
ser eleitos até abril
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Perderam a conta de 
quantas vezes aquela se-
nhora entrara no salão 
somente naquela sema-
na, executando o mes-
mo ritual: estacava-se à 
porta e fazia varredura 
minuciosa com os olhos. 
Depois, caminhava len-
tamente para não dese-
quilibrar inconfessáveis 
arrobas, até escolher 
cadeira onde espremia 
o glúteo. Acoplada, con-
tinuava com os olhos in-
trometidos investigando 
local e funcionários. Ten-
taram abordá-la por di-
versas vezes.

- Seja bem-vinda! 
A senhora ajeitava os 

óculos sem dizer um a, e 
movimentava as mãos 
para enxotar quem ou-
sasse avizinhar-se. Fica-
va arredia por quarto de 
hora apenas; depois, ce-
dia ao conforto da cadei-
ra e dormia. Nesse mo-
mento, as funcionárias 
cochichavam. 

- Alguém conhece essa 
mulher?

- Nunca vi mais gorda!
- Melhor não mexer 

com ela. Daqui a pouco 
acordará e irá embora, 
como sempre faz.

Naquele dia, a geren-
te, com sorriso mordaz, 
sentenciou:

- Hoje será diferen-
te! Faremos caminhos 
de rato na cabeça dessa 
doida. Assim, nunca mais 
porá os pés aqui.

Tentaram demovê-la. 
Mas como a proprietária, 
devido ao estresse, tirara 

semanas de férias e era 
ela a autoridade máxi-
ma, ordenou que fi zessem 
o trabalho. Entretanto, 
devido à recusa das fun-
cionárias em manusear a 
tesoura para pecaminosa 
tarefa, ela própria assu-
miu o ofício. Em pouco 
tempo, tufos jazeram no 
chão. Em pouco tempo, 
grande clareira revelou o 
couro cabeludo.

- Só mais um corte 
para fi car perfeito!

Preparava a tesoura 
quando um dos pés da ca-

deira se quebrou por não 
suportar os movimentos 
da mulher que se remexia 
sem acordar. Com mais 
um movimento, a queda 
seria inevitável. Por isso, 
a gerente suspendeu o 
processo.

- Ficou ótimo! Daqui a 
pouco a abóbora gigante 
se esborrachará no chão.

A funcionária mais 
nova fez menção de acor-
dar a senhora, mas a ge-
rente não permitiu. 

Enquanto a maioria 
ria antevendo a cena gro-

tesca e hilária, outra mu-
lher entrou no salão. Era 
a proprietária.

- Que bagunça é essa? 
O que está acontecendo 
aqui? Alguém pode me 
explicar?

A gerente, sem cessar 
o riso, chamou-a em par-
ticular e contou sobre o 
fato.

- O quê!? Você teve co-
ragem de fazer isso? Pois 
fi que você sabendo que 
eu vendi o salão. E sabe 
quem é a sua nova pa-
troa? É ela.

Grêmios Estudantis devem ser eleitos até abril

Para que os estudantes 
da Rede Estadual de Ensi-
no tenham vivência demo-
crática, as escolas da rede, 
que não possuem Grêmios 
Estudantis, são incentiva-
das a criar, a partir de 1º de 
fevereiro, suas comissões 
eleitorais.

A iniciativa faz parte do 
projeto Gestão Democráti-
ca da Educação, que desde 
2016, visa ampliar a parti-
cipação de alunos dos En-
sinos Fundamental e Médio 
nas decisões da comunidade 
escolar.

Dentro do calendário de-
fi nido para o processo elei-
toral está prevista a organi-
zação de chapas e campanha 
com a divulgação de projetos 
visando a obtenção de votos. 

As eleições devem acon-
tecer até o dia 10 de abril. 
Realizado o pleito, a Co-
missão Eleitoral e a equipe 
gestora serão responsáveis 
pela guarda dos votos até o 
dia 11 de abril, quando será 
conhecida a chapa vencedo-
ra, empossada a diretoria e 
feito registro em ATA.

As unidades que pos-
suem grêmio em atividade, 
também, precisam realizar 
anualmente o pleito para 
garantir que os novos alu-
nos participem da composi-
ção das chapas e da escolha.

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, 
com sede na cidade de 
Campinas, Estado de São 
Paulo, realiza processo se-
letivo simplifi cado destina-
do à formação de cadastro 
reserva para estudantes de 
nível superior que queiram 
estagiar no órgão.

Podem participar da 
seleção os estudantes de 
nível superior regular-
mente matriculados em 
estabelecimentos públicos 
ou particulares de cursos 
superiores, reconhecidos 
pelo MEC, que mantenham 
convênio com o Agente de 
Integração - Centro de In-
tegração Empresa Escola 
- Ciee.

O estágio é remunera-

do e tem oportunidades 
para estudantes dos cur-
sos de Administração, Bi-
blioteconomia, Ciências 
Contábeis, Comunicação 
Social - Jornalismo, Co-
municação Social - Midia-
logia, Comunicação Social 
- Multimídia, Comunica-
ção Social - Publicidade e 
Propaganda, Comunica-
ção Social - Rádio e TV, 
Comunicação Social - Re-
lações Públicas, Design 
Gráfico, Direito, Estatís-
tica, Fisioterapia, História, 
Informática, Logística e Pe-
dagogia.

O TRT-15 oferece uma 
bolsa estágio no valor de 
R$ 800,00, mais auxílio 
transporte no valor de R$ 
114,40, além de benefícios, 

como auxílio-alimentação, 
auxílio-saúde, entre outros.

Na região há vagas para 
Pindamonhangaba, Apare-
cida, Caçapava, Campos do 
Jordão, Cruzeiro, Guara-
tinguetá, Jacareí, São José 
dos Campos, e Taubaté.

As inscrições serão rea-
lizadas, exclusivamente, via 
internet, pelo site do Ciee - 
www.ciee.org.br, até 15 de 
fevereiro de 2018. Ao reali-
zar a inscrição o candidato 
deve indicar a cidade onde 
pretende realizar o estágio. 
Não há cobrança de taxa de 
inscrição.

As provas objetivas se-
rão realizadas no dia 25 de 
fevereiro, das 9 às 12 horas, 
nos locais divulgados em 21 
de fevereiro. 

TRT abre seleção para estágio em 
2018; há vagas para a região

 IPTU terá desconto 
no pagamento à vista 
e parcelamento

Os carnês para paga-
mento do IPTU - Imposto 
Predial Territorial Urbano 
- serão postados pela Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, nos Correios, a par-
tir do dia 1º de fevereiro. 
O primeiro vencimento 
será no dia 15 de março.

Os contribuintes pode-
rão realizar o pagamento 
em cota única, cota dupla 
ou parcelar em até 10 ve-
zes. Com o pagamento em 
cota única, o desconto é 
de 10%. Cota dupla terá 
desconto de 5% em cada 
parcela e em até 10 vezes, 
o desconto será de 2% até 
a data de vencimento.

De acordo com o dire-

tor do Departamento de 
Receita e Fiscalização Fa-
zendária, Vicente Corrêa, 
a praça de atendimento 
da Prefeitura e Subprefei-
tura de Moreira César não 
estarão imprimindo as 
segundas vias desses bo-
letos até a fi nalização das 
entregas pela agência dos 
Correios.  

Também estão dispo-
níveis para impressão e 
pagamento, desde a se-
gunda-feira (29/1), os 
boletos do IPTU / ISSQN 
/ Alvará de Localização e 
Funcionamento - 2018, 
no site ofi cialwww.pinda-
monhangaba.sp.gov.br, 
link "Serviços Online". 

Folia com respeito

Esta semana começa o “esquenta” 
da festa do rei Momo em 

Pindamonhangaba. Na quinta-feira (1º/2) 
tem início o Festival de Marchinhas, com os 
ensaios abertos. No sábado (3) e domingo (4), 
tem o pré-carnaval em Moreira César com os 
blocos de Juca Teles e Barbosa.

Época de festa e diversão, o carnaval 
também está muito associada à azaração, 
aquele velho “ninguém-é-de-ninguém” que 
todos já conhecem. Mas é preciso cuidado.

Segundo pesquisa, 78% das mulheres 
brasileiras já passaram por uma situação de 
assédio. Entre os homens, 24% admitiram 
que já praticaram algum ato de assédio.

O carnaval é uma festa cultural na qual 
a principal regra é se divertir. O grande 
problema é que muitos confundem as coisas 
e acham que se uma mulher está na folia, 
ela necessariamente quer algo a mais e o  
assédio sexual, infelizmente, se tornou algo 
corriqueiro.

A azaração faz parte da festa e tentar uma 
abordagem em um contexto de paquera não é 
assédio. Mas do instante do “não” em diante, 
a insistência e a agressividade serão assédio 
sim.

Agora, há outras atitudes que não cabem 
em lugar nenhum – nem no carnaval-: 
apalpar, passar a mão, beliscar, puxar o 
cabelo e arrancar a roupa são coisas que só 
se fazem com a certeza do consentimento e da 
reciprocidade da outra parte.  

E agarrar à força quem já disse “não” 
(ou está embriagada demais para dizer 
isso) é caso de polícia. É crime e deve ser 
denunciado.

Seja no carnaval, na rua, no trabalho: 
respeito é bom e todo mundo gosta!

Escolas que não 
têm representantes 
são convidadas a 

criar comissão eleito-
ral a partir de 1º de 

fevereiro
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arnavalC
Festival de Marchinhas Carnavalescas 
2018 começa nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira 
(1º/2), o 11º Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas de Pindamonhangaba 
"Antônio Domingos Sá-
vio de Azevedo - Toninho 
da Caixa" começará com 
um ensaio aberto, a par-
tir das 18 horas, e seguirá 
até o dia 4 de fevereiro na 
praça Padre João Faria 
Fialho, "Largo do Quar-
tel".

As eliminatórias serão 
divididas entre dois dias 
e começarão a ser apre-
sentadas às 20 horas. No 
dia 2 de fevereiro, sex-
ta-feira, 10 marchinhas 
selecionadas agitarão o 
Pré-Carnaval: “Pindamo-
nhangaba”, “30 ovos por 
10”, “Beijar-te agora”, 
“Bloco das dondocas”, 
“Gato da vizinha”, “O 
mala”, “Me tira do sério”, 
“Enquanto pulamos”, 
“Em preto e branco” e 
“Abre a ala tristeza”, res-
pectivamente.

Já no sábado (3), ou-
tras 10 canções participa-
rão da segunda elimina-

tória, sendo elas: “Bloco 
do saci”, “Hino seleção 
brasileira 2018”, “O se-
gredo de Julieta”, “É de 
dar pena, é de dar dó”, 
“Na folia com o portu-
guês e a família”, “No em-
balo da viola...virei!”, “O 
carnaval acabou”, “O so-
nhador”, “Outra colombi-
na” e “Dona Bertha: filha 
de nossa terra, poetiza 
genial”.

O diretor do Depar-
tamento de Cultura, Al-
cemir Palma, confirmou 
que “as expectativas são 
boas, até mesmo pelo nú-
mero de inscritos e pela 
diversidade das marchi-
nhas. Inclusive, pela vin-
da de participantes de 
outros locais”. Além do 
mais, das 20 obras es-
colhidas para o Festival 
de Marchinhas, 11 são 
de Pindamonhangaba e 
o restante pertencem a 
São Luiz do Paraitinga, 
Rio de Janeiro, Ubatuba, 
Santo André, Ilha Soltei-
ra, Taubaté, Teresópolis 
e Campos do Jordão.

A qualidade da inter-
pretação dos musicais irá 
determinar a colocação 
dos 10 finalistas no do-
mingo (4), também a par-
tir das 20 horas, e confir-
mará as três vencedoras 
que se apresentarão no-
vamente no Parque da 
Cidade, na terça-feira de 
carnaval. “A competição 
é a primeira ação do 
carnaval de Pinda e esse 
ano estará integrando 
ainda mais a programa-
ção devido à participa-
ção das vencedoras no 
Parque da Cidade. Essa 
integração deixou o 
Festival mais potente”, 
atestou Palma.

O diretor de Cultura 
acrescentou que a orga-
nização se empenhou na 
preparação da festivida-
de. “Esperamos um bom 
carnaval para todos, por 
isso toda a estrutura foi 
bem pensada para ofe-
recer comodidade para o 
pessoal que estará assis-
tindo, torcendo”, finali-
zou.

Premiação
O classficado em primeiro lugar receberá o troféu “Alarico Corrêa Leite” e o valor 

de R$ 2.914,61. O segundo colocado, troféu “Zé Sambinha” - José de Assis Alvarenga e 
o prêmio de R$ 1.470,83. O terceiro, troféu “Celso Guimarães” e o valor de R$ 735,86, 
e o quarto levará pra casa o troféu “Maestro Arthur dos Santos”. Também receberão 
troféus: Melhor Intérprete, Melhor Torcida e  Melhor Figurino.

Lembrando que o Festival de Marchinhas é uma realização da Prefeitura de Pin-
damonhangaba por meio da Secretaria de Educação e Cultura, com organização do 
Departamento de Cultura e tem como objetivo principal resgatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carnaval e incentivar a criatividade dos compositores, principal-
mente os da região do Vale do Paraíba.

Educadora do 
Projeto Guri vence 
Festival da região

A composição “Lenço 
Molhado”, de Galvão Fra-
de, foi a vencedora do 1º 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Guata-
ringuetá.  A faixa foi inter-
pretada por Esther Fietz, 
educadora de violoncelo 
e contrabaixo no Projeto 
Guri, e  Patricia Guima-
rães.

Além do prêmio 
principal, a dupla levou 
os prêmios de Melhor 
Intérprete e Melhor Fi-
gurino. Participaram 
da disputa 26 composi-

ções de várias cidades. 
Esther e Patricia são 

integrantes das bandas 
Despirocadas e Cianinhas, 
grupos formados só por 
mulheres, com músicas 
autorais ou de colegas da 
região.  O primeiro gru-
po é exclusivo de marchi-
nhas; o segundo, mistura 
baião e coco.

Nascida em Joinville, 
em Santa Catarina, Esther 
tocou em várias orques-
tras até que, em 2013, foi 
convidada para tocar con-
trabaixo elétrico na Banda 

Cianinhas. Apaixonou-se 
pela música popular da 
região de São Luiz do Pa-
raitinga e fez as malas. 
Atualmente, a educadora 
mora em Lagoinha e está 
no Projeto Guri há cinco 
anos. 

Patricia nasceu em São 
Luiz do Paraitinga, convi-
ve com o carnaval desde 
cedo e começou a tocar 
trompete da corporação 
musical da cidade por vol-
ta dos 12 anos. O trabalho 
com violão, voz e compo-
sição veio logo depois. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE 

SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE 

OUTUBRO DE 2006

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 25 DE JANEIRO 
DE 2018
Dispõe sobre a composição das comissões 
do Conselho Municipal do Idoso – Gestão 
2017/2019
O Conselho Municipal do Idoso de 
Pindamonhangaba, criado pela Lei n°. 
4.492/2006, no uso de suas atribuições legais 
e em atenção à Resolução nº 04/2012, na 1ª 
reunião ordinária realizada em 25 de janeiro 
de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os conselheiros abaixo 
relacionados para constituírem as seguintes 
comissões do Conselho Municipal do Idoso 
de Pindamonhangaba:
I - Comissão de políticas públicas
- José Carlos dos Santos Pinto
- Valquíria Borges Marcelino
- Tomaz Piorino Vieira de Carvalho
- Ana Maria M. de Carvalho 
- Nadialici da Silva Melo

II – Comissão de registro e acompanhamento 
de entidades
- Sonia Cristina Rossi
- Sueli Macedo Gimenes
- Fernanda Maria Bondioli de Oliveira 
- Marcela Ferraz Rufato
III – Comissão de monitoramento e 
fiscalização
- Ana Gilda Ferraz
- Ana Maria M. de Carvalho
- Abigail Lourdes Paiva
- Sueli Macedo Gimenes
- Antônio Bernardo
- Suely Santos Luciano
- Rosalina Batista
IV – Comissão de análise e avaliação de 
projetos
- Nadialici da Silva Melo
- José Carlos dos Santos Pinto
- Abigail Lourdes Paiva
- Suely Santos Luciano
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2018.

Adilson Lima da Silva
Presidente do CMI – Gestão 2017/2019

CMPHCAAP - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba 

CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Ordinária - 2018

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba – 
CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo indicados, à  “1ª Reunião Ordinária 
- 2018”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
 Aprovação das últimas atas
 Retorno dos encaminhamentos da última reunião
 Apresentação das comissões:
 Igreja Matriz
 Palacete 10 de Julho
 TAC – Museu
 Portaria nº 4.945 de 19/12/2017 – Análise e Avaliações Práticas
 MP 14.0378.0002714/2015-8 e a Conservação da Igreja Matriz
 Informes Gerais
Data: 06/02/2018 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Palacete 10 de Julho

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, 

Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Contamos com sua presença na próxima 
reunião deste conselho.
Data: 05 de fevereiro 2018 – segunda-feira
Horário:  19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado 
Claro César, 33 - Centro
Pauta: 
1- Formação de Grupos de Trabalho
2 - Calendário Cultural
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2018

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga
Presidente do Conselho Municipal de 

Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.974, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Daniela Fernanda Braz Ferreira, Gerente de Divisão, para substituir 
o Diretor de Finanças e Orçamento, Sr. Cláudio Marcelo de Godoy, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias, de 14 de fevereiro a 02 de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.977, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
EXONERAR o Sr. Carlos José Laurindo Lemes do cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Educação, a partir de 1º de fevereiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de janeiro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.978, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Eng. Andréia Padovani Junquetti, Diretora de Serviços Municipais, para 
substituir o Secretário de Serviços Públicos, Eng. Josué Bondioli Junior, durante o período em que 
o mesmo encontrar-se em férias, de 18 a 23 de dezembro de 2017 e de 15 a 28 de janeiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de dezembro 
de 2017.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de janeiro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.979, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Thais Batista do Carmo, Diretora de Gestão Institucional, para responder 
pela Secretaria de Gestão e Articulação Política no período de 12 a 17 de janeiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de j2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.980, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila, Diretora de Contabilidade, para 
substituir o Secretário da Fazenda e Orçamento, Sr. João Carlos Muniz, durante o período em que 
o mesmo encontrar-se em férias, de 28 de fevereiro a 14 de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de janeiro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.981, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Álvaro Staut Neto, Diretor de Habitação, para substituir o Secretário de 
Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, Sr. Marcus Vinícius Faria Carvalho, durante 
o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 14 de fevereiro a 05 de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

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

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de VALDIR GONÇALVES, em virtude do mesmo não ter 
sido encontrado nos endereços indicados, em diligências efetuadas no protocolo nº 173.041, e 
atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente a R$ 18.436,96 em 24/01/2018, além das despesas de 
intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência 
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 
144440047157, firmado em 29 de junho de 2012, garantido por alienação fiduciária, registrado 
sob nº 06, na matrícula nº 49.006, tendo por objeto o imóvel situado na RUA IGNACIO CABRAL 
MOREIRA Nº 160, RESIDENCIAL ANDRADE, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.402-530. O 
prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, 
sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2018.

ANA CATARINA PEDROSA
- Oficiala Substituta -

Batalhão “Borba Gato” participa de 
“OperaçãO ChapadãO”

O 2º Batalhão 
de Engenharia de 
Combate -“Batalhão 
Borba Gato”- concluiu, 
na semana passada, 
os trabalhos dentro do 
aquartelamento da 11ª 
Brigada de Infantaria 
Leve de Campinas, 
para a substituição de 
um bueiro metálico 
danificado, por uma 
galeria, visando drenar 
o rio do Quilombo. 

A galeria possui 
11,5 metros e foi 
construída com duas 
bocas em concreto 
armado. No processo 
para a proteção da 
galeria também 
foram executadas três 
valetas de concreto 
para drenagem de 
águas pluviais, entre 
outras obras. Tudo 
isso para impedir que 
a correnteza do rio 
Quilombo produza 
erosões nas cabeceiras 
do rio. 

Os serviços foram 
completados com 
um recapeamento 
asfáltico. Ao todo, 
foram recuperados 
cerca de 740 metros 
de asfalto. O trabalho 
de pavimentação 
foi apoiado por 
equipamentos e 
militares do 2º 
Batalhão Ferroviário 
de Araguari-MG.

Rodovia Presidente Dutra recebe serviços 
de recuperação de pavimento na região

A CCR NovaDutra 
realiza, até este domin-
go (4), obras de recupe-
ração de pavimento nas 
cidades de Jacareí, São 
José dos Campos, Apare-
cida e Guaratinguetá, no 
Vale do Paraíba. As in-
tervenções acontecem no 
período noturno, quando 
o volume de tráfego da 
rodovia é menor.

Os trabalhos são rea-
lizados de acordo com o 
cronograma da área de 
Obras da CCR NovaDu-
tra, mas podem ser adia-
dos ou interrompidos em 
caso de chuva.

Em Jacareí, as obras 
acontecem entre os qui-
lômetros 172 e 173, na 
pista sentido São Paulo; 
em São José dos Cam-
pos, entre os quilôme-
tros 148 e 149, na pista 

sentido Rio de Janeiro.
Na cidade de Apareci-

da, os serviços estão con-
centrados entre os quilô-
metros 69 e 71, na pista 
sentido São Paulo, e em 
Guaratinguetá, entre os 
quilômetros 65 e 66, na 
pista sentido São Paulo.

A CCR NovaDutra so-
licita aos motoristas que 
tenham atenção e que 
respeitem a sinalização 
nos trechos em obras. 
Para saber das condições 
de tráfego, os motoris-
tas podem ligar para o 
Disque CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCRFM 
107,5.

Divulgação Divulgação
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Pré-carnaval de Moreira César 
será neste fi m de semana

A novidade deste ano são 
os abadás do bloco Juca 
Teles que, em parceria 
com o Fundo Social 
de Solidariedade, está 
disponibilizando 1.000 
abadás para os foliões. 
A troca de abadás deve 
ser feita no Shopping 
Pátio Pinda, na loja Arte 
Encanto, a  partir desta 
sexta-feira (2).
Cada pessoa poderá 
trocar até dois abadás, 
para a troca é necessário 
um quilo de alimento 
não perecível – exceto 
sal e açúcar –,  dentro do 
horário de funcionamento 
do shopping das 10 às 22 
horas.   

No sábado (3), acon-
tece a mais tradicional 
‘Feijoada Pré-carnaval’ 
do Novotel, em São 
José dos Campos, no 
Vale do Paraíba. Ela 
contará com decora-
ção típica e repertório 
carnavalesco, com ho-
rário especial das 12 às 
16 horas.

Logo na entrada, 
haverá uma mesa de 
aperitivos com caldi-

nho de feijão, acara-
jé, minipastel, pipoca, 
além das batidas com 
champanhe (maracujá 
e coco) e caipirinha de 
limão. 

No buff et, os par-
ticipantes poderão se 
servir do feijão preto 
e 11 tipos de pertences 
da feijoada. Tudo se-
parado em panelas de 
ferro, como paio, carne 
seca, pé, rabo e orelha 

de porco, entre outros 
ingredientes. O serviço 
contará também com 
sete opções de sobre-
mesa. 

O valor por pessoa 
R$ 59 (R$ 5,00 de 
couvert artístico será 
cobrado opcionalmen-
te) e o estacionamento 
é gratuito. As reservas 
podem ser feitas atra-
vés do número (12) 
4009-7800.

As  festividades do Car-
naval Solidário se iniciam 
em Pindamonhangaba 
neste fi m de semana com 
o pré-carnaval, no Distri-
to de Moreira César. No 
sábado (3), o tradicional 
bloco de São Luiz do Pa-
raitinga,  Juca Teles, irá 
animar os foliões a partir 
das 16 horas, tendo a con-
centração na avenida José 
Adhemar César Ribeiro 
– na qual  fi ca situado o 
Centro Esportivo 'Zito'.

O percurso de 2,6 km 
terminará na praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias, 
onde a festa continua a 
partir das 19 horas, com 
o show do grupo Paranga, 
também de São Luiz do 
Paraitinga.

No domingo (4), tam-
bém às 16 horas, será a vez 
do bloco luizense Barbosa 
divertir a população, fa-
zendo o mesmo percurso  
até a praça Santa Rita, que 
terá duas atrações: o Sam-
batuque e DJ Yago, para 
agradar os mais diversos 
públicos. 

Neste ano, durante 
as atividades na praça 
do Vale das Acácias, que 
acontecerão das 19 às 22 
horas, o público poderá 
contar também com food-
trucks, trailers e ambulan-
tes para a alimentação no 
local.

Além de segurança ter-
ceirizada, há também o 
empenho da Guarda Mu-
nicipal e Polícia Militar 
para que a diversão em fa-
mília seja sadia.

"Pela primeira vez, es-
tamos realizando dois dias 
de pré-carnaval em Morei-
ra César, para levar mais 
atrações para as famílias 
do distrito e região. Além 
dos blocos Juca Teles e 
Barbosa, os shows que 
serão realizados na praça 
do Vale das Acácias tam-
bém são voltados para as 
famílias, assim como toda 
a estrutura de alimenta-
ção e segurança. Estamos 
com ótimas perspectivas 
para a festa deste ano em 
Moreira César", avaliou o 
coordenador de Eventos 
Ricardo Flores.  

Abadás do Juca Teles serão trocados por alimentos

HOTEL DA REGIÃO PROMOVE TRADICIONAL FEIJOADA PRÉ CARNAVAL

No sábado (3) e no domingo (4) os blocos sairão às 16h da avenida  do Zito em direção à Praça Santa Rita

Divulgação
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

LEMBRANÇAS LITERÁRIAS

Publicava-se no jornal Tribuna do Norte nos anos sessentas

ANÚNCIO DO PASSADO

Na página de história des-
ta edição o leitor con-
fere algumas das notas 

curiosas  publicadas em edições 
da Tribuna do Norte no fi nal do 
século XIX, limiar da trajetória 
deste secular órgão da impren-
sa interiorana. Os fatos que va-
mos relembrar não tinham Pin-
damonhangaba como local do 
acontecimento,  foram notícias 
provenientes de outros periódi-
cos. Intencionalmente ou não, 
com tais publicações a Tribuna 
atendia a signifi cativa faixa dos 
leitores que se sentem atraídos 
pelo sensacionalismo, ou seja, 
pela divulgação do chocante, 
exótico, misterioso.  Prática edi-
torial  que se propaga ao lon-
go dos anos e que hoje atende, 
além do leitor, o ouvinte, o te-
lespectador e o internauta. 

“Suicídio por amor 
aos 60 anos”

Saiu com este título mesmo. 
O fato ocorreu em Niza, embora 
o redator não dê mais detalhes 
do local, certamente trata-se de 
uma cidade da Itália. A nota saiu 
na Tribuna do dia 17/12/ 1882 
com a redação seguinte:

No dia 23 de outubro último 
deu-se em Niza um fato curioso: 
o suicídio de uma criatura de 60 
anos que morreu de amor.

Pelas 4 da manhã a porteira 
subiu, segundo seu costume, até 
o  andar onde habitava a viúva 
Laurans, para lhe arrumar o 
quarto. Surpreendida de não a 
encontrar acordada, entrou na 
alcova onde seus olhos viram 
um espetáculo triste: a pobre 
velha estava estendida em sua 
cama, vestida de branco e de 
sapatos de seda, como uma noi-
va. Ao seu lado havia um bra-
seiro ainda aceso.

Instântaneo 
de uma cidade
Carnaval
riso de mulata
nos dengues da música
ondulada
baiana de mil balangandãs:
a cidade é feita de mar
verde-azul
sensual.

Elza Heloísa Marcondes de Azevedo, jornal Sete Dias 
(extinto), 25 de agosto de 1968

blogs.oglobo.globo.com

 

O sensacionalismo na Tribuna de antigamente

Deu-se parte imediatamen-
te à polícia. Um  médico e um 
farmacêutico declararam que a 
senhora morrera asfi xiada ho-
ras antes.

A pobre velha estava ena-
morada de um rapaz de 27 ou 
28 anos, e como este se ausen-
tara sem dizer os motivos que 
o obrigaram a partir, preferiu 
morrer a viver sem ele. Um 
pormenor, a senhora Laurans 
tinha um cãozinho que esti-
mava muito. O pobre animal 
apareceu morto ao lado de sua 
ama. Na visita  à câmara mor-
tuária, feita pelo comissário de 
polícia, encontrou-se um papel 
em que a pobre senhora decla-
rava sua última vontade. Pedia 
para que o seu cão fosse enter-
rado ao lado dela.

Duelo por amor

Está foi nota publicada na 
Tribuna de 3/11/1882, tinha  
como título original “Um duelo 
terrível”, e refere-se a um due-
lo (como nos romances) que se 
dera em São Petersburgo, cida-
de federal da Rússia...

Em São Petersburgo deu-se no 
mês passado um duelo fatal entre 
o príncipe Scha-chovskox e o con-
de Stolypine, ofi ciais da guarda 
de Préo-brajenski, os quais eram 
amigos íntimos. A causa foi uma 
mulher amada igualmente pelos 
dois. O combate teve lugar à noi-
te, na Floresta de Pasgolovo e a 
arma escolhida foi a pistola.

Ao sinal convencionado, ou-
viram-se duas detonações e ao 
mesmo tempo o conde caia ful-
minado por uma bala que lhe 
tinha atravessado o coração, e 
o príncipe expirava com a espi-
nha dorsal quebrada pela bala 
de seu adversário. A alta socie-
dade russa está consternada 
com este fatal acontecimento.

(O conde morreu,  o prínci-
pe, além de se tornar assassino,  
provavelmente fi cou paralítico. 
E  nem se  sabe se fi cou com ele 
a mulher que fora o pivô daque-
la desgraça humana). 

O príncipe ladrão

Publicado com o título “Um 
príncipe... capitão de ladrões”, 
TN, 26/11/1882, este fato se deu 
em Batoum, cidade de Caucaso, 
uma região da Europa orien-
tal e da Ásia ocidental, entre o 
mar Negro e o mar Cáspio. Esta 
ocorrência, apesar de verídica, 
assim como a anterior, também 
se assemelha  a cenas de roman-
ces de capa e espada...

Numa noite de setembro um 
numeroso bando de ladrões pe-
netrou à força armada em casa 
do comandante da cidade de Ba-
toum, tenente Berg. Depois de 
mexerem e rebuscarem em todos 
os móveis, conseguiram asse-
nhorear-se de tudo o que encon-
traram de valor: jóias e dinheiro. 

Não estava ninguém em 
casa. O tenente Berg, prevenido 
a tempo do que havia de acon-
tecer, colocou na cama um bo-
neco grande e ocultou-se numa 
casa vizinha com 60 soldados.

Os ladrões, depois de terem 
realizado o saque e atravessado 
a balas o manequim que toma-
vam por dono da casa, iam se 

retirar, quando foram surpre-
endidos pelos 60 soldados do 
tenente Berg, que os fi zeram 
prisioneiros.

Foi grande o espanto da po-
lícia ao descobrir-se entre os la-
drões um ofi cial muito estimado 
em Baloum, o príncipe F..., chefe 
da Milícia, cavalheiro da ordem 
russa de Sain Georges, e o orga-
nizador de todos os bailes da ci-
dade. O príncipe F... era o chefe 
do bando, e foi debaixo de sua 
direção que Batoum se tornara 
nos últimos tempos teatros de 
roubos e latrocínios sem conta.

Bebê  barbudo

Foi publicada com o título 
“O fenômeno de Valença”. Não 
se referia à famosa cidade es-
panhola, mas a uma fazenda 
da Itália assim denominada. O 
acontecimento assim foi divul-
gado na Tribuna de 22/101882… 

Uma infeliz criancinha de 
aspecto viril patenteou depois 
outra curiosidade maior ain-
da que do seu nascimento com 
barba. A barba, já bastante 
longa com que viera à luz foi 
se desenvolvendo tanto e tanto 
que em menos de duas semanas 
chegava-lhe ao meio do peito.

Os pais estavam desespera-
dos com monstruosidade ta-
manha e houve gente simplória 
da vizinhança que atribuíram 

aquele caso a pragas e esconju-
ros de inimigos. Não houve fi -
gas, bentinhos e arrudas de to-
das as comadres dos arredores 
que salvassem a criancinha: os 
cabelos continuavam a crescer 
de modo insólito.

No fi m de 15 dias, o pequeno, 
a quem o vigário da freguesia 
batizara com o nome de Ber-
nardo, achava-se quase todo 
envolvido pela imensa barba. 
Não houve remédio e por mais 
excêntrico que fosse o caso, cha-
mou-se o barbeiro para barbe-
ar uma criança de duas sema-
nas.

O mestre atendeu ao cha-
mado e, surpreso, espantado, 
estranhando o objeto da ope-
ração, decidiu-se fazer o seu 
ofício. A criança foi barbeada. 
Infelizmente, ou por condição 
de sua natureza excepcional, ou 
por incidente imprevisto, logo 
depois a criança foi tomada de 
forte acesso febril e faleceu em 
12 horas. 

O médico que tratou quis fa-
zer a autópsia, mas os pais opu-
seram. O corpo da tenra crian-
cinha, tão celebrada nos poucos 
dias de sua existência foi enter-
rada no cemitério paroquial.

Queria matar  Deus

Saiu na Tribuna de 10/1/1886, 
dando como local do fato Porto 
Isabel, colônia da Boa Esperança 
(não conseguimos mais dados 
sobre esta localidade). O divul-
gador foi um religioso num pe-
riódico chamado Pellerim, edi-
ção de 24/8/1886: 

Um caseiro holandês, estan-
do sentado em sua varanda, 
ocasião de tempestade, viu um 
raio cair em sua vinha e demo-
lir com uma obra que lhe tinha 
custado um ano de trabalho. No 
mesmo instante deixou-se domi-
nar de excesso de cólera , pegou 
uma espingarda e disparou um 
tiro para o céu, blasfemando 
que queria “matar a Deus!”. Me-
nos de cinco minutos depois de 
haver cometido esta impiedade, 
um segundo raio o prostra; le-
vantam-no... estava morto!

Mas eis aqui o mais surpre-
endente da justiça divina: O 
defunto foi enterrado no dia 
seguinte, apenas porém a cova 
estava cheia, veio outro raio, 
arrancou para fora o cadáver 
e, fazendo-o em pedaços, os ar-
rojou aos quatro ventos do céu.
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