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O Distrito de Moreira César ganhou, na sexta-feira 
(27), uma base descentralizada do Samu Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, entre os prédios do 
Cisas e da UPA, na rua José Teberga.

A cerimônia contou com a presença de autoridades 
municipais e da população. Além dos profi ssionais 
que já atuam na base do Samu no centro da cidade, 
serão mais seis profi ssionais exclusivamente para 
Moreira César, com atendimento 24 horas, sete dias 
por semana. Os bombeiros serão parceiros por meio da 
Atividade Delegada.   

Moreira César ganha base do Samu

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
inaugurou,  na última 
semana, o COI - Centro 
de Operações Integradas, 
do Programa Pinda 
Inteligente.

Desde julho de 2017, 
ainda que em fase de 
implantação, o COI 
vem contribuindo para 
aumentar a segurança 
no município e  para 
elucidação de ocorrências 
de crimes em diversas 
regiões da cidade.

Centro de Operações Integradas iniciam atividades
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Cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e da família do homenageado, Paulo Alves



A velha esgrouvinha-
da, trazia os dedos 

pressionando as palmas das 
mãos. Não, não se tratava 
de artrite. Sovinice mesmo.

Viúva, era proprietária 
de inúmeros imóveis e con-
tas bancárias milionárias 
no país e exterior, herdados 
com a morte do marido. Re-
sidia no Jardim América, na 
capital, em mansão que im-
plorava reformas. 

Era tão sovina, mas tão 
sovina, que gravara o som 
do chuveiro para não gastar 
água durante o banho. O sa-
bonete era o mesmo do dia 
em que o general falecera, 
havia cinco anos. Somente 
se desregrava para manter 
os doze cães que protegiam 
a mansão. Alimentava-os 
com carnes de primeira 
qualidade, enquanto fazia 
refeições com variações de 
ovo.

Vestia-se, modesta-
mente, com trajes puídos, 
remendados, pois já não 
possuíaqualquer vestimen-
ta sem deteriorações. Os 
chinelos, cada um de uma 
cor, estavam costurados 
com barbante. Caminhava 
amparando-se num guar-
da-chuva, cujas varetas 
expostas denunciavam-no 
imprestável. Quem a visse 
não diria que era abastada 
senhora.

Tornara-se famosa no 
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PECHINCHA NO BRECHÓ

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA 
É DUPLA: “POLLYANNA” E 
“POLLYANNA MOÇA”

Divulgação

Divulgação

bairro e adjacências por 
frequentar brechós. Cha-
mavam-na de “velha pe-
chincheira”. Entrava nesses 
estabelecimentos seguran-
do sacolinha, onde guarda-
va moedas. Experimentava 
peças, olhava-se no espelho 
e inquiria:

- Quanto custa esse xale?
- Dez reais, senhora.
Num gesto ríspido, des-

vencilhava-se do produto e 
rosnava:

- Tudo isso!!! Por esse 
preço compro dois novos.

A cena se repetia a cada 
tentativa de aquisição. Fu-
çava em tudo. Perguntava 
o preço disso, o preço da-
quilo. Raramente compra-
va algo.

- Mocinha, por favor.
A moça, com sorriso in-

disfarçadamente enfado-
nho, aproximou-se dela.

- Pois não, senhora. Em 
que posso ajudá-la?

- Gostei muito dessas 
meias. Tem apenas um re-
mendinho. Nem dá pra ver.

- Sim, sim. Seminovas. 

- Quanto custa o par?
- Para a senhora, so-

mente dois reais.
A velha encarou a moça 

e gritou:
- Dois reais? Você está 

louca? Eu adorei essas 
meias. Mas não vou pagar 
essa exorbitância.

Ia saindo da loja quando 
se voltoupara a vendedora 
e perguntou:

- Pensei melhor. Não vou 
levar o par. Vou levar uma 
meia só. Tá aqui o seu um 
real.

Traduzidos por Márcia So-
ares Guimarães, os livros de 
Eleanor H. Porter: “Pollyanna” 
e “Pollyana Moça” são clássicos 
da literatura juvenil universal. 
O primeiro conta a história 
de uma menina de 11 anos, 
órfã de pai e mãe que é aco-
lhida pela tia Polly – sua única 
parente viva. Rica e intransi-
gente, a tia é desprovida de 
compreensão e afetividade, e 
recebe a menina em sua casa 
como um dever. Pollyanna é 
uma menina encantadora, que 
a todos conquista com sua pai-
xão pela vida e pelas pessoas, 
seu otimismo, sua alegria de 
viver, e com o “Jogo do Con-
tente,” que pratica e ensina a 
quem quiser aprender. Um jogo 
em que ninguém perde, todos 
ganham – e se transformam. 
Publicado em 1913, esse livro 
encanta gerações de leitores 
de diferentes idades em diver-

sas línguas, tendo se tornado 
leitura obrigatória e necessária 
a quem quiser ver a vida sem 
amargura, descobrindo sem-
pre o lado bom de tudo. Já o 
“Pollyanna Moça” mostra a vida 
da adolescente, que é amada 
por todos que conviveram com 
ela e aprenderam o “Jogo do 
Contente”. Sua fama de pessoa 
especial ultrapassa os limites da 
sua localidade e, quando rece-
be um convite para passar uma 
temporada em Boston, novas 
experiências vêm enriquecer 
sua vida. Ela passa a conviver 
com pessoas interessantes, 
faz amizades, ensina, aprende 
muito e ajuda pessoas neces-
sitadas que encontra em seu 
caminho. É nesse livro também 
que Pollyanna descobre o amor 
e experimenta a inquietação, 
as dúvidas e as emoções pelas 
quais passam as pessoas apai-
xonadas.

Olá pessoal do jornal Tribuna do Norte!

Eu sou Emanuelle Maria Figueiredo e minhas amigas são Larissa Yasmin e Larissa 
de Almeida, estamos no 4º ano A da Escola Professor Augusto Cesar Ribeiro, somos 
alunas da professora Flávia Cilene. Nós lemos a notícia sobre o evento “Animacão Le-
gal” que ocorreu neste sábado, gostamos muito da iniciativa deste evento, pois além de 
valorizar os animais, ainda teve muitas doações: ração, animais, plantas e também teve 
muitas brincadeiras e caminhadas com os animais. Foi uma grande festa! Gostaríamos 
de deixar nossos parabéns a todos que participaram deste evento.

Um beijo e um abraço a todo pessoal do Jornal!
Tchau...

Pindamonhangaba, 2/5/2018

Pindamonhangaba, 3 de maio de 2018

ESTES LIVROS FAZEM PARTE DO ACERVO DAS SEGUINTES BIBLIOTECAS:
Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque) – 
36451701/36432399
Biblioteca do Araretama – 35434501
Biblioteca do Castolira – 36455991
Biblioteca Profª. Maria Bertha César (Moreira César) – 36374400
Biblioteca Profª. Maria do Carmo Silva Gomes (Vila S. Benedito) – 36371440
Biblioteca do Sesi (Próximo à igreja São Benedito) – 36429753
Para fazer o cadastro é necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ Comprovante de residência.

Fábio Rabin apresenta show “Tô 
Viajando”, no Teatro Metrópole  

Um dos grandes 
nomes da comédia na-
cional da atualidade, o 
humorista Fábio Rabin 
estará na região esta 
semana com o Stand 
Up Comedy “Tô via-
jando”. A apresentação 
será no Teatro Me-
trópole, em Taubaté, 
nesta sexta-feira (4), 
às 20h30. 

A organização do 
show é da Joy Produções 
e a classifi cação etária é 
de 14 anos. 

Para compra anteci-
pada de ingressos o valor 
sai por R$ 30. Há venda 
online pelo site “Diverte 
Ingressos” e também na 
loja Long Time (em frente 
ao Lojão).

O Teatro Metrópole 
fi ca na rua Duque de 
Caxias, nº 312, no centro 
de Taubaté.

Mais informações 
pelo telefone: 12-
992528107 (Whatsapp). 

Palestra sobre 
inteligência 
emocional muda 
de data

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

***
O workshop do 

grupo Polozi Coa-
ching sobre “O po-
der das emoções 
para transformar a 
sua vida na prática” 
acontecerá no dia 17 
de maio, às 19 horas. 
Os organizadores re-
servaram o Teatro 
Galpão para apresen-
tar “um passo a pas-
so com cinco etapas 
para gerar alegria, 
riqueza, saúde, equi-
líbrio e realização na 
sua vida”.

A empresa tem 
como foco as áreas 
de Desenvolvimento 
Pessoal, Treinamen-
tos, Coaching e Inte-
ligência Emocional. 
Sendo que, um pro-
fissional especia-
lista trará a meto-
dologia da Polozi 
Coaching para Pin-
damonhangaba por 
meio de um evento 
com propostas de 
práticas de mudan-
ças, dicas de exer-
cícios de reprogra-
mação otimista e 
reflexões sobre fa-
lhas pessoais e pro-
fi ssionais.

A entrada na pa-
lestra será a partir da 
troca de cada ingres-
so por 1 kg de alimen-
to. E os interessados 
já podem garantir 
reservas pelo site da 
Palestras Polozi: ht-
tps://palestraspolo-
zi.convertri.com/site
-pindamonhangaba.

Divulgação

Segurança reforçada    
Inaugurado na última semana, o COI (Centro 

de Operações Integradas) vem contribuindo 
para aumentar a segurança no município e para 
elucidação de diversas ocorrências na cidade – 
mesmo quando ainda estava em fase de implantação. 
O prédio recebeu o nome de Paulo Alves, ex-
funcionário da prefeitura, que foi vigia na Fazenda 
da Represa do Trabiju por mais de 20 anos. Nascido 
em 25 de janeiro de 1943 e falecido em 14 de maio de 
2002.

A base operacional do COI fi ca na praça Dr. Emílio 
Ribas, e opera com 18 câmeras instaladas em diversos 
pontos do município: Moreira César, Araretama, 
Cidade Nova, principais rotatórias e região central, 
além do Parque da Cidade.

Com um trabalho integrado de equipes 
multidisciplinares, junto com a PM, todo o 
município ganha. A proposta da prefeitura é que 
a cidade receba “o que há de melhor em tecnologia 
de videomonitoramento para que os índices de 
criminalidade possam abaixar ainda mais”. 

Divulgação
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Pinda recebe instalações do Centro de Operações Integradas
 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba inaugurou, no último dia 26, 
o COI - Centro de Operações Inte-
gradas, do Programa Pinda Inteli-
gente, da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, localizado na praça Dr. 
Emílio Ribas, 112, bairro São Bene-
dito.

A cerimônia de inauguração 
contou com a presença de autori-
dades municipais civis e militares, 
além de convidados. O prédio do 
COI recebeu o nome de Paulo Al-
ves, ex-funcionário da prefeitura, 
que foi vigia na Fazenda da Repre-
sa do Trabiju por mais de 20 anos. 
Nascido em 25 de janeiro de 1943 
e falecido em 14 de maio de 2002.

Desde julho de 2017, ainda que 
em fase de implantação, o COI vem 
contribuindo para aumentar a se-
gurança no município e para a elu-
cidação de ocorrências de crimes 
em diversas regiões da cidade. Atu-
almente, o COI atua com 18 câme-
ras instaladas em diversos pontos 
do município: Moreira César, Ara-
retama, Cidade Nova, principais 
rotatórias e região central, além do 
Parque da Cidade.

O prefeito Isael Domingues 
lembrou que a inauguração do COI 
é apenas o início das ações para a 
segurança. “Temos muito a crescer, 
a partir deste ano ainda. Estamos 
trabalhando para entregar para a 
população o que há de melhor em 
tecnologia de videomonitoramen-

to, para abaixarmos ainda mais os 
índices de criminalidade em nossa 
cidade”, afirmou.

A base operacional do COI, ins-
talada na Praça Emílio Ribas, conta 
com sala de gestão integrada - que 
receberá reuniões do Conselho Mu-
nicipal de Segurança, da Polícia Mi-
litar, do Departamento de Trânsito 

e da Guarda Municipal, além de 
sala de monitoramento com toda a 
infraestrutura de segurança, como 
vidros blindados.

Para a coronel PM Eliane Niko-
luk, comandante do Comando de 
Policiamento do Interior 1, a inau-
guração do COI foi a realização de 
um sonho. “Neste trabalho inte-

grado de equipes multidisciplina-
res, junto com a PM, todo mundo 
ganha, por isso podemos dizer que 
estamos comemorando a realização 
de um sonho. E os resultados já se 
refletem na diminuição dos índices 
de criminalidade em todo o municí-
pio, devido ao uso dessas ferramen-
tas”, explicou.

De acordo com informações do 
secretário de Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão, José Sodário Viana, a 
próxima etapa do COI será utilizar 
o sistema Detecta que, por meio de 
um software de computador, torna 
possível o reconhecimento de pla-
cas de veículos roubados, furtados 
ou utilizados em crimes. Essa im-
plantação será realizada em parce-
ria com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo.

Ainda dentro do Pinda Inteli-
gente, também está em implanta-
ção a integração do sistema do COI 
com imagens de câmeras de segu-
rança particulares, aumentando 
ainda mais a sua área de cobertura 
e atuação.

“Com a entrega do COI oficial-
mente, será formalizado um con-
vênio com o governo do Estado, 
através da Polícia Militar e o COI 
disponibilizará imagens para o 
Copom (Centro de Operações da 
Polícia Militar) de São José dos 
Campos que, por sua vez, dispo-
nibilizará à Pindamonhangaba 
um sistema de gerenciamento de 
ocorrências. Também estamos nos 
integrando junto ao Detecta e te-
mos em andamento, a implanta-
ção da integração com câmeras de 
segurança particulares, por meio 
de compartilhamento de imagens 
através da nuvem. Temos muitas 
ações ainda para realizar”, garan-
tiu o secretário Sodário.

O Distrito de Moreira César 
ganhou, na sexta-feira (27), uma 
base descentralizada do Samu 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, entre os prédios 
do Cisas e da UPA, na rua José 
Teberga.

A cerimônia contou com a 
presença de autoridades muni-
cipais e da população. Além dos 
profissionais que já atuam na 
base do Samu no centro da cida-
de, serão mais seis profissionais 
exclusivamente para Moreira 
César, com atendimento 24 ho-
ras, sete dias por semana. Os 
bombeiros serão parceiros por 
meio da Atividade Delegada.   

Essa base descentralizada 
faz parte, ainda, de uma rede 
que futuramente interligará as 
UPAS,  o Pronto-Socorro e os 
hospitais de atendimento de ur-
gência de alta complexidade do 
Vale do Paraíba.  

O  comandante do 3º Sub-
grupamento de Bombeiros na 
região, capitão PM Paulo Ro-
berto Reis, destacou a Ativida-
de Delegada como importante 

Moreira César ganha base do SAMU

para a implantação desta base 
descentralizada do Samu. “Essa 
parceria com a Prefeitura é mui-
to importante pois,  por meio 
da Atividade Delegada, os bom-

beiros serão os condutores das 
ambulâncias. Essa parceria vai 
melhorar ainda mais a integra-
ção entre o Corpo de Bombeiros 
e a Prefeitura”, afirmou.

A secretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, lembrou de todos 
os percalços enfrentados tanto 
para a implantação do Samu no 
centro da cidade, quanto para a 

base de Moreira César e agra-
deceu a todas as pessoas envol-
vidas. “Graças ao empenho de 
todos, hoje podemos oferecer 
aos moradores de Moreira Cé-
sar uma base do Samu que, com 
certeza, vai colaborar para a agi-
lidade no atendimento e salvar 
muitas vidas”, afirmou.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, a inauguração desta nova 
base só foi possível graças a eco-
nomia gerada em 2017 com a 
saída do consórcio antigo com 
Taubaté. “Num ano de crise, 
diminuição de arrecadação ti-
vemos que tomar decisões co-
rajosas, como rever diversos 
contratos da saúde. O Samu foi 
um deles. Só com o novo forma-
to de Samu  em 2017 economi-
zamos aproximadamente R$ 2 
milhões, que hoje estão sendo 
empregados em novos  serviços 
públicos de saúde como o Pron-
to-Socorro da gestante que já foi 
inaugurado, e agora esta nova 
base móvel descentralizada de 
urgência em Moreira César”, 
destacou.

Além de economia, parceria com os bombeiros permitiu a realização dessa iniciativa

Divulgação
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Primeiro ano do “Animacão” é comemorado com sucesso no Parque da Cidade
Flávio Ribeiro

BRUNA SILVA
 
Aconteceu na tarde do úl-

timo sábado (28), a 5° edição 
do “Animacão Legal”, em sua 
edição especial de 1 ano, no 
Parque da Cidade. O evento 
reuniu dezenas de apaixona-
dos por cães em clima de festa 
e atrações especiais.

A grande novidade des-
te ano foi a “Cãominhada”. 
Pensada especialmente para 
esta edição, o percurso de 1km 
foi realizado dentro do próprio 
Parque, contando também 
com premiações. Já que o 
evento é voltado para os ani-
mais de estimação, a festa teve 
ainda um bolo próprio para 
cães, comemorando o primei-
ro ano do “Animacão Legal”.

A apresentação musical 
ficou por conta do cantor 
Thomas Andrade, que se 
apresentou com um reper-
tório variado agitando o 
público durante a tarde.

O Fundo Social de Soli-
dariedade não poderia ficar 
fora desta festa e levou para 
as crianças muita pipoca e 
algodão doce. O Departamen-
to de Meio Ambiente também 
esteve presente distribuindo 
500 mudas de plantas.

O que não faltou no 
“Animacão” foi a relevância 
de causas animais, os par-
ticipantes puderam colabo-
rar com a doação de 1kg de 
ração.

“ A ideia foi tão bem acei-
ta pela população que em 

um ano completamos cinco 
edições. Os cãezinhos de 
nossa cidade merecem essa 
atenção e poder possibilitar 
essa atividade é de grande 
importância para levar a 
conscientização sobre a cau-
sa animal. Em breve, fare-
mos uma nova edição e con-
tamos com a participação de 
toda população”, comentou o 
coordenador de Eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flores.

O “Animacão Legal” é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Coordenadoria 
de Eventos e diversos setores 
da administração municipal, 
em parceria com os prote-
tores voluntários da causa 
animal. A “cãominhada” foi a grande novidade da edição de aniversário

Sede possui sala de 
gestão integrada 
para receber 
reuniões da PM, do 
Conseg e da Guarda 
Municipal, entre 
outros
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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

  CONVOCAÇÃO PARA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 
convocados a comparecer à 5ª Reunião Ordinária/2018 do Conselho Municipal do 
Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Dia:                             03/05/2018 (quinta- feira)
Horário:                      14h (tolerância de 10min)
Duração prevista:      Aproximadamente 2 horas.
Local:                          Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso.

Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. VII Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa;
III. Comissão de Monitoramento e Fiscalização;
IV. Assuntos pertinentes ao Conselho;
V. Informes e encerramento.

Favor confi rmar a presença e/ou justifi cativa da ausência no endereço: cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

  CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
  PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
  INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

  

 
 

 
 

    
  

 
CONVOCAÇÃO – 4ª 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  “4ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
Pauta: 
 
 Aprovação da última ata; 
 Situação dos ofícios pendentes; 
 Matriz; 
 Igreja São José; 
 Ausências injustificadas dos representantes do Poder Público; 
 Acervo Museu / Geraldo Alckmin; 
 Atividade de agosto sobre Patrimônio; 
 Informes Gerais 

 
Data:   08/05/2018 (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 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 082/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) ESPÓLIO DE INOEL DOS 
SANTOS,   responsável pelo imóvel situado a RUA JANNART MOUTINHO RINEIRO, 310 
– Bairro CAMPO ALEGRE  , inscrito no município sob a sigla SE210114006000, quadra A , 
lote 14 , para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

INFORME nº 01/2018
O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA (CMGPPP), dentro das atribuições que lhe compete o Decreto nº 5.487 de 
12/01/18; INFORMA a  todos que foi realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA na data de 10/04/2018 às 
18:00h no Auditório do Paço Municipal, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP. Referente ao projeto apresentado pela Empresa 
EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA – EPP, sobre a Gestão, 
Manutenção, Modernização, Operação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do 
Município de Pindamonhangaba. Informa também que o documento apresentado pela empresa na 
Audiência Pública supracitada está disponível no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

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 LPX EMPREENDIMENTOS LTDA ME, DANIEL 
FONSECA FRANCISCO e s/m JOCIMARA PINHEIRO DA SILVA FRANCISCO, em virtude dos 
mesmos não terem sido encontrados nos endereços indicados em diligências efetuadas 
no protocolo nº 173.739, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 
___________ em _____/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 25.0330.606.0000198-09, emitida 
em 30 de junho de 2015, garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 06 na ma-
trícula nº 32.466, tendo por objeto o imóvel situado na RUA SEBASTIÃO EUGÊNIO DA 
SILVA Nº 34, JARDIM YASSUDA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.405-270. 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, ____ de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

Senac oferece bolsas de 
estudos para diversos cursos

O Senac Pindamo-
nhangaba está com va-
gas abertas para bolsas 
de estudos em cursos de 
curta duração e técnicos 
com início previsto para 
maio. Para assistente ad-
ministrativo são 29 opor-
tunidades. O curso visa a 
capacitar o aluno para a 
rotina administrativa, na 
gestão de pessoas, logísti-
ca, marketing, comerciali-
zação, fi nanças e do jurí-
dico de uma organização, 
atendendo à solicitação de 
clientes internos e exter-
nos.

Decoração na práti-
ca, que forma o aluno 
para criar soluções para 
ambientes residenciais, 
oferece 29 vagas. O cur-
so proporciona uma base 
sólida para quem está in-
gressando na área e tam-
bém a pessoas que que-
rem planejar os ambientes 
de suas próprias casas.

Para técnico em produ-
ção de moda são 31 bol-
sas. A capacitação busca 
desenvolver profi ssionais 
responsáveis pela execu-
ção da produção, estabele-
cendo uma relação direta 
entre produto e consumi-
dor na produção de expo-
sições, desfi les, vídeos, fo-

tografi as e fi gurinos.
De acordo com Ana 

Cláudia Galhardo Palma, 
gerente do Senac Pinda-
monhangaba, 80% das 
vagas dos cursos de qua-
lifi cação profi ssional são 
voltadas para bolsistas, 
o que torna a formação 
de qualidade acessível ao 
município e cidades do 
entorno como Tremembé, 
São Bento do Sapucaí e 
Santo Antônio do Pinhal. 
“Os cursos são desenvol-
vidos de acordo com as 
principais tendências do 
mundo do trabalho, mas 
também buscam formar o 
aluno para a autonomia e 
cidadania”.

Até o fi m do ano, a uni-
dade oferecerá mais de 
mil bolsas de estudo. Para 
se candidatar a uma vaga 
gratuita, o interessado 
deve ter renda familiar per 
capita de até dois salários 
mínimos federais. As ins-
crições devem ser realiza-
das no Portal Senac (www.
sp.senac.br/bolsasdees-
tudo) dois meses antes 
da data de início do curso 
e encerram-se cinco dias 
úteis antes do início das 
aulas, ou quando as tur-
mas atingirem a relação de 
três candidatos por vaga, o 

Cerca de 80% das vagas dos cursos são voltadas para bolsistas

Arquivo TN
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Divulgação

"Escola de Excelência" 
promove bate-papo nutricional

EQUIPE DE FUTSAL FEMININO É VICE-
CAMPEÃ NA COPA MANTIQUEIRA

Ginástica 
artística é 
prata na Liga 
do Estado

Prefeitura 
inaugura 
Clube de 
Xadrez nesta 
quinta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na última semana, a 

Secretaria de Esportes da 
Prefeitura, em parceria 
com a Escola Estadual 
Dirce Aparecida Marcon-
des, dentro da "Escola de 
Excelência", promoveu 
um bate-papo sobre a im-
portância da nutrição no 
esporte.

Durante a conversa 
com os alunos do proje-
to Escola de Excelência, 
a nutricionista Verôni-
ca Mello ressaltou a im-
portância da ingestão de 
frutas, verduras e legu-
minosas e os benefícios 

que trazem ao organismo. 
Além de salientar os “fal-
sos alimentos”, com alto 
processo de industrializa-
ção como salgadinhos de 
pacote, bolachas rechea-
das, embutidos, refrige-
rante e suco de caixinha. 
A ação da nutricionista 
deixou também uma tare-
fa para a conscientização 
dos alunos, tendo que ler 
o rótulo dos alimentos. Na 
prática, os alunos leram 
um rótulo de suco de cai-
xinha e puderam analisar 
sua tabela nutricional.

Fato curioso é que Ve-
rônica foi atleta de Pin-
damonhangaba na moda-
lidade ginástica rítmica 

por anos, encerrando sua 
carreira em 2006. “Im-
portante ver isso aconte-
cer, pois ela passou parte 
da infância e quase toda 
a adolescência com a 
gente, tendo no o es-
porte uma ferramen-
ta para se desenvolver 
socialmente, não se 
tornou atleta profissio-
nal, mas se tornou uma 
excelente profissional 
em nutrição”, comenta 
a gestora de Esportes 
da Semelp, professora 
Priscila Matheus.

Diversas outras ativi-
dades estão programadas 
até o fi m do ano para os 
alunos da Escola de Ex-

celência. Neste projeto, 
70 crianças entre 11 e 12 
anos, que estudam no 6º 
ano da EE Dirce Apare-
cida Pereira Marcondes, 
participam de atividades 
esportivas no contra-
turno escolar - basquete 
feminino, futsal mas-
culino, vôlei feminino e 
atletismo -, no "João do 
Pulo", "Luiz Caloi" e gi-
násio do Alto Tabaú.

Além da oportunidade 
de desempenhar exercí-
cios esportivos com orien-
tação de cinco profi ssio-
nais da área, os alunos 
recebem lanche e almoço 
como reforço alimentar 
gratuito.

Nesta quinta-feira 
(3), a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, inau-
gura o Clube de Xadrez 
de Pindamonhangaba. A 
cerimônia será às 10 ho-
ras e o clube fi ca localiza-
do ao lado do Ginásio de 
Esportes Manoel César 
Ribeiro "Quadra Cober-
ta" - Praça Melvin Jones.

O Clube de Xadrez de 
Pindamonhangaba re-
ceberá o nome do enxa-
drista Josino Fernando 
de Mello Rezende.

A casa que recebe o 
Clube de Xadrez foi to-
talmente reformada e 

readequada para as no-
vas atividades. Antes 
mesmo da inauguração 
ofi cial, já estão abertas 
as inscrições para a es-
cola de xadrez, que será 
no local. As vagas estão 
abertas para crianças e 
jovens de 8 a 17 anos e 
as matrículas já podem 
ser feitas pelo clube.xa-
drez.pinda@gmail.com 
ou pessoalmente, a par-
tir do dia 7 de maio, das 
13h às 16 horas.

Os adultos interessa-
dos na prática de xadrez 
também terão espaço no 
clube, com horário ainda 
a ser defi nido.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
No fi m de semana, a 

equipe de ginástica ar-
tística da Secretaria de 
Esportes de Pindamo-
nhangaba participou da 
Primeira Etapa da Liga 
do Estado nas catego-
rias Infantil e Pré-Infan-
til, em Americana.

O evento, que du-
rou sábado e domingo, 
reuniu as seguintes 
cidades participantes: 
Pindamonhangaba, São 
José dos Campos, São 
Carlos, Americana, Vali-
nhos, Vinhedo, Jundiaí, 
Campinas, Boituva e 
Indaiatuba.

Os resultados para 
Pindamonhangaba 
foram positivos, tendo 
ouro na equipe masculi-

na no salto sobre mesa, 
com o ginasta Rodrigo 
Bordão. Já no femini-
no, a atleta Eduarda 
Vitor conquistou quatro 
medalhas: ouro no salto 
sobre a mesa, prata 
nas paralelas, bronze 
na trave e bronze no 
individual geral. Maria 
Clara Barbosa trouxe 
duas medalhas para 
casa, sendo elas uma de 
bronze nas paralelas e 
outra de bronze no solo.

Em grupo, Pinda 
fi cou em segundo lugar 
geral com a equipe 
formada pelas ginastas: 
Eduarda Vitor, Maria 
Clara Barbosa, Ana 
Clara Usier e Maria 
Eduarda Teixeira, co-
mandadas pelo técnico 
Marcelo Ronconi.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na noite de sexta-fei-

ra (27), as Guerreiras 
Pinda Futsal - equipe 
da Secretaria de Es-
portes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
- conquistaram o vice-

campeonato pela Copa 
Mantiqueira.

Jogando na casa das 
adversárias, de Campos 
do Jordão, atuais vice-
campeãs dos Jogos Re-
gionais categoria Adul-
to.  As atletas de Pinda 
mandaram no jogo na 
maior parte do tempo, 

criando inúmeras chan-
ces de gols, porém nas 
poucas chances que 
teve, Campos foi mais 
eficiente e venceu por 
4 x 3.

“A competição ser-
ve de preparação para 
nossas Guerreiras que 
visam conquistar o títu-

lo inédito na categoria 
sub 20 nos Jogos Regio-
nais”, relata o técnico 
Márcio Silva.

O próximo jogo será 
na noite desta quinta-
feira, também fora de 
casa, contra a equipe de 
Taubaté pela Copa Pau-
lista do Interior.

Divulgação

Divulgação

A profi ssional que ministrou a atividade é ex-atleta de ginástica rítmica e hoje referência em nutrição
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Quando Rodrigues Alves (1848-1919) 
assumiu a Presidência da República em 
1902, sua meta era o saneamento da ca-
pital federal, na época o Rio de Janeiro. 
Naquele momento, o Brasil tinha como 
projeto político a sua modernização se-
gundo os padrões europeus. As epidemias 
que atingiam o Rio de Janeiro, como a 
febre amarela, a varíola e a peste, eram 
vistas como indícios de atraso. 

Para mudar a situação, o presiden-
te indicou para o prefeito do Distrito 
Federal o engenheiro Francisco Pereira 
Passos (1836-1913), que comandou uma 
ampla reforma na cidade. O sanitarista 
Oswaldo Cruz (1872-1917) foi nomeado 
para a direção da Diretoria Geral de 
Saúde Pública (DGSP), órgão federal 
responsável pelo combate às grandes 
epidemias, assumindo o cargo em março 
de 1903 com total responsabilidade so-
bre o combate às doenças epidêmicas. 

Em 1900, o Rio tinha  uma população 
de 690 mil habitantes; em 1903, o pior 
ano de uma epidemia de peste bubônica, 
360 morreram. Até 1907, foram duas 
mil mortes. Como era difícil estabelecer 
o diagnóstico naquele tempo e muitas 
famílias escondiam seus doentes, talvez 
este número tenha sido até maior.

Complementando as medidas que já 
vinham sendo adotadas como as desin-
fecções e os isolamentos, Oswaldo Cruz 
combateu de maneira enérgica os veto-
res: os organismos que hospedam os ví-
rus e as bactérias que causam as doenças.  

“Ratoeiros”
 A proposta de convencer a popula-

ção a caçar ratos para erradicar a peste 
bubônica foi usada em outros países além 
do Brasil. Nas Filipinas, os americanos 

adotaram a estrategia, em fi ns do século 
XIX, que acabou servindo de inspiração 
para o sanitarista brasileiro Oswaldo 
Cruz e a fi gura do caçador-comprador de 
ratos. Ele usou como base as descobertas 
do cientista franco-suíço Alexandre Yer-
sin (1843-1943), que havia identifi cado o 
bacilo da peste em 1894, provando que a 
sua transmissão ocorria pelas pulgas do 
rato. Mas a ideia de caçar roedores não 
era nova. Já havia sido testada e aprova-
da nas Filipinas.

 Os “ratoeiros” 
foram criados 
por um decreto de 
setembro de 1903. 
Eles tinham como 
obrigação reco-
lher 150 ratos por 
mês, pelos quais 
recebiam 60 mil 
réis, o que ser-
viria para com-
prar uma cesta 
básica na época. 
O salário consi-
derado baixo, era 
um estímulo para 
que capturassem 
mais ratos, já que 
recebiam 300 
réis por animal 
excedente, quan-
tia equivalente a 
três cafezinhos. 
Por isso, não pa-
ravam de sair às ruas - principalmente 
na zona portuária, onde a incidência da 
peste era maior - munidos de ratoei-
ras, venenos e potes com creolina, onde 
colocavam os ratos capturados. E ainda 

usavam uma pequena corneta para 
anunciar sua chegada. Esse funcionário 
pagava a quem recolhesse ratos na rua e 
revendia os animais para o governo. 

Alguns cariocas aproveitavam para 
levar vantagem nesse comércio, cria-
vam os roedores em currais  e até os 
“importavam” de cidades vizinhas, como 
Niterói. Entre os animais incinerados no 
Desinfectório Central estavam alguns 
feitos de papelão e cera.

No entanto, os 
números comprovam 
que a campanha foi 
um sucesso. Nos pri-
meiros meses em que 
esteve em vigor, de 
setembro a dezembro 
de 1993, de acordo 
com relatórios de 
Oswaldo Cruz, foram 
capturados e inci-
nerados mais de 24 
mil ratos. Já no ano 
seguinte, esse total 
chegou a quase 296 
mil. Em 1907, quando 
a operação come-
çou a diminuir,  foi 
divulgado o número 
ofi cial de 1,6 milhões 
de ratos incinera-
dos nos quatro anos 
anteriores. 

Toda essa caça teve 
resultados positivos: à 

medida que o número de ratos diminuía na 
cidade, a quantidade de óbitos por causa da 
peste bubônica declinava progressivamente, 
passando de 360 em 1903, quando a opera-
ção começou, para 73 em 1907.

Criadores de ratos
Em 1903, ano em que surgiram os 

ratoeiros no Rio de janeiro, o governo 
do Peru também decidiu comprar ratos 
da população. Mas, assim como os 
cariocas, os peruanos souberam lucrar 
com a medida:  começaram a criar ratos 
em currais.  Com isso,  a compra foi 
suspensa, e funcionários públicos  passa-
ram a caçar os roedores. 

 A prática da caça aos ratos chegou 
a ser ressuscitada em abril do ano de 
2010, durante uma epidemia na região 
de Chicama, no litoral norte peruano. 
Mas a forma de combate foi diferente da 
usada no início do século XX. Desta vez, 
o governo peruano só capturou ratos 
num raio de 300 metros das casas dos 
doentes, e não na cidade toda. Além dis-
so, resolveu não dar chance à malandra-
gem e preferiu não pagar pelos roedores 
capturados.

Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a peste bu-
bônica ainda persiste em alguns países, 
como China, Índia e Moçambique - mas 
de forma controlada. As descobertas 
científi cas sobre a doença feitas no fi nal 
do século XIX e no início do século XX, 
combinadas com a difusão dos antibió-
ticos, permitiram que ela desaparecesse 
da maior parte do planeta.

(Adaptado de matéria da Re-
vista de História da Biblioteca 
Nacional - ano 6, nº 67, abril de 
2011 - Postado por professor  José 
Antonio Dias no site: Biorritmo 
– Ciência e consciência no ritmo 
da vida com o título: “Quando os 
ratos valiam dinheiro”)

O início do século XX no 
Brasil marca um interesse 
maior por parte das auto-
ridades governamentais 
quanto às questões da saúde 
pública, dando atenção ao 
controle das enfermidades, 
tais como a febre amarela, a 
varíola, a peste bubônica e 
outras. Por conta dessa efe-
tiva prioridade, surgiram 
as medidas de higiene, vaci-
nação, notifi cação de casos, 
isolamentos de doentes e eli-
minação de vetores 

Da Pindamonhangaba do 
início do século XX, revivemos 

uma das ações da Intendência 
Municipal (Prefeitura) revelando 
preocupação com as condições 
sanitárias e a saúde pública, ambas 
publicadas em edições de um dos 
jornais que circulava no município 
na época, o Folha do Norte.  

Uma delas saiu na edição de 
16 de outubro de 1904 do mencio-
nado informativo. Foi um curioso 
comunicado endereçado à popu-
lação e se referia à coleta de ratos 
mortos. A outra saiu na edição de 
5 de fevereiro de 1905 e o assunto 
dizia respeito à apreensão de ani-
mais que vagavam livremente pe-
las ruas e praças da cidade.

Pindamonhangaba e a guerra ao ratos  

Ratos a 200 réis cada
O comunicado sobre ratos 

mortos era assinado pelo che-
fe da Comissão Sanitária, dr. 
Francisco Luiz Viana. Preocu-
pado com o aparecimento de ra-
tos mortos em diversos pontos 
do centro da cidade, nos quais, 
pelo exame bacteriológico, re-
velava-se o bacilo da peste bu-
bônica, também chamada de 
peste negra, infecção que apre-
sentava diversos casos em Pin-
damonhangaba, o Posto Sanitá-
rio oferecia dinheiro a quem lhe 
trouxesse os bichinhos mortos. 
Seriam pagos 200 réis por rato 

ou camundongo, desde que apa-
nhados na área urbana do mu-
nicípio, não se importando se 
fora ou dentro de casa.  

Alertava, entretanto, o chefe 
da Comissão Sanitária, para que 
os catadores de ratos mortos ti-
vessem, antes de apanhá-los, o 
cuidado de colocar sobre eles 
água quente ou uma solução 
bem forte de creolina. A medida 
é para matar pulgas que porven-
tura pudessem existir nos pe-
los dos roedores. Recomendava 
também muito cuidado com as 
suas mordidelas para não ser 
contaminado pela peste.   

Os ratos mortos coletados 
seriam incinerados no desinfe-
tório instalado nos fundos do 
prédio do Posto Sanitário, que 
na época funcionava na rua Pru-
dente de Morais.

Ao fi nal do comunicado, o mé-
dico deixava claro que incorreria 
na multa de cem mil réis, além 
de outras penas que seriam es-
tabelecidas, com máximo rigor, 
qualquer pessoa que tentasse en-
ganar o Posto Sanitário levando 
para lá ratos (por menor número 
que fossem) procedentes de ou-
tros locais senão o centro urbano 
de Pindamonhangaba.

RATOS: GRAVE PROBLEMA PARA A SAÚDE PÚBLICA  
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