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Nesta semana, foi a vez da EM Professora Ruth Azevedo Romeiro, do Delta, iniciar o projeto e a pintura do seu muro

Escolas Municipais ganham 
arte feita por pais e alunos

As escolas municipais de 
Pindamonhangaba estão 
aderindo ao projeto “Mu-
dando a cara da escola”. 

Nele, alunos, pais de alu-
nos, além de professores e 
funcionários da unidade 
são convidados a pintar os 

muros da escola com dese-
nhos, dando um colorido 
especial ao local.

MOREIRA CÉSAR TEM QUADRA 
PÚBLICA DE FUTEBOL SOCIETY

Pindamonhangaba 
inaugura sua primeira 
quadra pública de futebol 
society nesta quinta-feira 

(17), às 17h30, no Centro 
Esportivo  José Ely de Mi-
randa “Zito”. O jogo de 
estreia da quadra será um 

amistoso entre equipes das 
escolas de esportes da pre-
feitura.  

A quadra  integra 
o programa “100% 
Esporte para Todos”

PÁGINA 3

PÁGINA 5

Conheça as 
candidatas ao 
título de “Rainha 
do Tropeiro Vale 
do Paraíba 2018” 

É amanhã, dia 18, a partir das 
19 horas, o “Concurso Rainha do 
Tropeiro Vale do Paraíba”. Qua-
torze mulheres, com idade entre 
18 e 30 anos, se apresentarão para 
o júri e para o público no Parque 
da Cidade. Confi ra as fotos de to-
das as candidatas nesta edição.

PÁGINA 7

Projeto social elabora 
homenagem para mães 
no bairro Goiabal

Batalhão Borba Gato 
completa 72 anos

“Campanha do 
Agasalho” chega à 
região do Araretama

Alunos de escolas 
estaduais podem se 
inscrever para 
“Feira de Ciências”

PÁGINA 8 

PÁGINA 9 

PÁGINA 9 

PÁGINA 3 
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Cursava o sexto semes-
tre de Direito e trabalhava 
como secretária em escri-
tório advocatício na Aveni-
da Paulista. Nos intervalos 
vespertinos, atravessava a 
rua e saboreava croissant 
acompanhado do melhor 
macchiato com caramelo da 
capital. Apreciava a cafeteria 
devido à clientela sofi sticada. 
Conhecera, há poucas sema-
nas, as irmãs médica e em-
presária. O primeiro contato 
só aconteceu porque aproxi-
mou-se da mesa e se convi-
dou a sentar. Dias depois, já 
se considerava amiga íntima 
das irmãs.

- O que fi zeram neste fi m 
de semana?

A médica, interrompeu 
goles de cappuccino.

- Estivemos ontem com 
mamãe. Dia das Mães é um 
dia muito especial. Você es-
teve com a sua?

- Eu? Se  es t ive  com 
a  minha  mãe?  Então . . . 

Eu  não  tenho  mãe .
- Como assim? Morreu?
A universitária tinha 

vergonha e raiva da raiz hu-
milde. 

- Morreu? – tornou a em-
presária.

- Não, não morreu. Ela 
mora longe.

- Por isso você não foi vi-
sitá-la?

- Ah... Faz tanto tempo. 
Talvez nem se lembre de 
mim ou, talvez tenha morri-
do naquele asilo. Vai saber. 

As irmãs se silenciaram, 
indignadas. Terminaram o 
café e, pela primeira vez, as 
três saíram juntas do estabe-
lecimento. Como das outras 
vezes, a universitária, com 
croissant nas mãos, assim 
que pisou na calçada, olhou 
de um lado para o outro. Pro-
curava a senhorinha de cabe-
los brancos desgrenhados, 
embrulhada em andrajos. 
Quando a viu, mordeu peda-
cinho do alimento e jogou o 

resto na calçada. A mendiga, 
qual bicho esfomeado, se ar-
rastou, agarrou a migalha e a 
levou à boca. 

- Vejam só! Um lixo hu-
mano! Todos os dias com o 
mesmo olhar pidão. Como 
sou boazinha, colaboro para 
que não morra de fome.

As irmãs explodiram. 
- Quem você pensa que é, 

garota? Mamãe não gosta de 
pessoas insensíveis iguais a 
você – Gritou a empresária.

- Olhe a minha cara de 
preocupada com o que sua 
mãe gosta, ou deixa de gos-
tar. Ela não tem nada a ver 
com a minha vida. 

- Talvez tenha.
Só compreendeu o signi-

fi cado daquela ênfase, quan-
do a médica completou: 

- Mamãe é proprietária 
do escritório onde você tra-
balha. Ela fi cará sabendo 
dessas suas atitudes. Com 
certeza, será demitida.

Com algum esforço, a 
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CAFÉ AMARGO

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É 
A OBRA “O LIVRO DA BRUXA”, DE 
ROBERTO LOPES
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O livro da bruxa” é uma obra 
encantadora que mostra que 
tudo depende do nosso ponto 
de vista, de como olhamos para 
as situações do dia a dia e como 
solucionamos os problemas. A 
história é sobre um médico e 
uma paciente. Ele, um homem 
de meia idade, lá por volta dos 
seus 40 anos, super atarefado 
e sempre imerso em atividades 
laboriosas que monopolizam 
seu tempo, mas que, nas horas 
vagas, escreve artigos para um 
jornal. Ela, uma senhora de 86 
anos que, por ironia do desti-
no, é uma leitora assídua das 
crônicas escritas pelo médico. 
Seus nomes: apenas médico e 
bruxa. É assim que começa uma 
história fascinante sobre ami-
zade que, certamente, vai tocar 
profundamente a alma dos que 
o lerem. 

Depois de algumas conver-
sas e uma viagem à praia esta-
belecem uma amizade mágica 
e muitas transformações ocor-
rem na vida de ambos os per-
sonagens. Apesar do título, esta 
não é uma história de fantasia, 
muito embora ela seja cheia de 
magia. A protagonista bruxa, 

Olá leitores do jornal Tribuna do Norte!

Somos as alunas Emanuelle da Paz e Larissa de Almeida, do 4º ano A da 
professora Flávia, da Escola Augusto Cesar Ribeiro. Nós lemos a notícia so-
bre o “2º Festival Tropeiro” e achamos muito interessante porque terá muitas 
atrações como, o desfi le da rainha tropeira, músicas caipiras, comidas típicas 
e muito mais. Nós duas acreditamos que esse evento será um sucesso na nossa 
cidade!

      Um beijo da Emanuelle da Paz e da Larissa de Almeida

Pindamonhangaba, 16/5/2018
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de bruxa não tem nada, (pelo 
menos não no sentido conven-
cional) apesar de sua inata 
capacidade de transformar as 
pessoas com quem tem contato.

É uma história sobre a es-
sência da vida oculta nos de-
talhes do cotidiano, fala sobre 
como as situações podem ser 
encaradas de diferentes for-
mas e mostra algumas novas 
possibilidades de enxergarmos 
o mundo à nossa volta. Este é 
um daqueles livros cujas pági-
nas transcendem as palavras.

mendiga se ajoelhou aos pés 
das irmãs.

- Por favor, não permitam 
que ela perca o emprego.

- Cale a boca, velha morta 
de fome! Não preciso de sua 
ajuda. Tá com medo de fi car 
sem os pedacinhos de crois-
sant?  Quem a senhora pensa 
que é?

A mendiga se levantou, 
olhou fi xamente nos olhos da 
universitária e falou:

- Fugi do asilo. Estava 
com saudades.

SINDICATO RURAL OFERECE CURSOS 
GRATUITOS EM PARCERIA COM O SENAR

Em parceria com o Se-
nar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), o 
Sindicato Rural de Pin-
damonhangaba realiza, 
mensalmente, diversos 
cursos gratuitos, além de 
programas que duram o 
ano inteiro. 

Entre os cursos ofere-
cidos estão: panifi cação 
artesanal, pró-leite, mani-
pulação de frutas, higiene 
pessoal, meliponicultura, 
operação e manutenção 
de roçadeira e olericultu-
ra.

Na próxima semana, 
de 22 a 25, será ministra-
do o curso “Artesanato 
em Cabaça”, no Centro de 
Formação Rural do sindi-
cato, localizado próximo 
ao Aeroclube. 

Mais informações na 
sede do Sindicato Rural, 
que fi ca na rua Frederico 
Machado, 65, centro, ou 
pelo telefone (12) 3643-
2144.

Os consumidores que 
estão cadastrados na Nota 
Fiscal Paulista já podem 
verifi car, no site do pro-
grama, os bilhetes com 
os quais concorrerão na 

extração deste mês. Serão 
distribuídos R$ 6,7 mi-
lhões, em 655 prêmios, no 
114º sorteio.

Participam do sorteio 
os mais de 8,9 milhões de 

usuários registrados e que 
efetuaram compras em ja-
neiro e solicitaram notas 
fi scais com CPF, além de 
4.490 condomínios que 
indicaram os CNPJs nos 

Usuário pode consultar bilhetes para 
sorteio da Nota Fiscal Paulista

cupons fiscais. Segundo 
a Secretaria de Estado 
da Fazenda, foram ge-
rados 80.288.950 bi-
lhetes eletrônicos, que 
concorrerão aos 600 
prêmios no valor total 
de R$ 5,7 milhões.

Criada em outubro de 
2007, a Nota Fiscal Pau-
lista integra o Programa 
de Estímulo à Cidadania 
Fiscal do Governo do Es-
tado. A iniciativa reduz a 
carga tributária individual 
dos usuários, que recebem 
créditos ao efetuar com-
pras de mercadorias em 
São Paulo.

O sistema distribui até 
30% do ICMS recolhido 
pelos estabelecimentos 
comerciais aos consu-
midores que solicitam o 
documento fiscal e in-
formam CPF ou CNPJ, 
proporcional ao valor da 
nota.

ESTE LIVRO FAZ PARTE DO ACERVO DAS SEGUINTES BIBLIOTECAS:
Biblioteca do Araretama – 35434501
Biblioteca Profª Maria Bertha César (Moreira César) – 36374400
Biblioteca do Sesi – 36429753
Para fazer o cadastro é necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ Comprovante 
de residência.

Esporte também é saúde          

A partir desta quinta-feira (17), o 
município de Pindamonhangaba terá 

sua primeira quadra pública de futebol society.  
Resultado de um convênio entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o Governo do Estado, a 
quadra, que fi ca no Centro Esportivo José Ely 
de Miranda, o “Zito”, em Moreira César, recebe 
o nome de “Elenil José de Souza” – grande 
esportista e incentivador do esporte. 

A iniciativa foi possível graças ao 
programa “100% Esporte para Todos”, 
da Secretaria Estadual de Esporte, sendo 
pleiteada pela Semelp (Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba), 
através de uma resolução de 2017.  

A preparação do local para a instalação 
da quadra foi feita pela equipe da 
Subprefeitura de Moreira César e, de acordo 
com informações da prefeitura, o espaço 
estará disponível para uso da população, 
nos períodos da manhã, da tarde e da noite 
(mediante agendamento).

Que os munícipes saibam desfrutar de 
mais este local de esporte e de lazer, zelando 
pelo que é seu! 

Panifi cação artesanal está entre os cursos oferecidos pelo sindicato
em parceria com o Senar



Moreira César ganha quadra 
pública de futebol society

 

Oficina de redação é concluída com avaliações positivas

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

 
nesta quinta-feira (17), a 

“Campanha do agasalho - uma 
atitude que aquece nossos cora-
ções” continua com a arrecadação 
nos bairros de Pindamonhangaba. 
De acordo com o cronograma es-
tabelecido, a equipe da Sabesp, do 
exército e do Fundo Social percor-
re hoje os bairros: Cidade Jardim, 
nova esperança e bem viver.

na quarta-feira (16), o grupo 
esteve arrecadando na região do 
Carlota, vale das acácias, laer-
te assumpção, Karina/ramos, 
centro de moreira César e Padre 
rodolfo. as peças de roupas que 
serão doadas precisam estar em 
bom estado de conservação.
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Pindamonhangaba inaugura 
sua primeira quadra pública de 
futebol society, nesta quinta-
feira (17), às 17h30, no Centro 
esportivo  José ely de miranda 
“Zito”. a quadra recebe o nome 
de “elenil José de Souza”. a ce-
rimônia de inauguração terá a 
presença de autoridades e fami-
liares do homenageado, além de 
admiradores do esporte. o jogo 
de estreia da quadra será um 
amistoso entre equipes das es-
colas de esportes da prefeitura.  

a quadra é resultado do con-
vênio entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Semelp - Secretaria municipal 
de esportes e lazer - com o Go-
verno do estado. integra o pro-
grama 100% esporte para to-
dos, instituído pela Secretaria 
de esporte, lazer e Juventude 
do estado de São Paulo, através 
da resolução número 9, de 20 de 
março de 2017.

a preparação do local para 
a instalação da quadra foi feita 
pela equipe da Subprefeitura de 
moreira César. De acordo com 

o secretário de esportes, pro-
fessor everton Chinaqui, a qua-
dra estará disponível para uso 
da população, nos períodos da 
manhã, tarde e noite, mediante 
agendamento.

a quadra de futebol society 
recebeu a denominação de “ele-
nil José de Souza” como forma 
de homenagear este grande es-
portista e incentivador do es-
porte. nascido em 19 de agosto 
de 1949, em São Paulo, elenil 
mudou-se para Pinda com 7 
anos, adotando a cidade como 
sua terra natal. Jogou futebol 
por diversos clubes da cidade, 
acumulando diversos títulos, 
também no voleibol. Foi mestre 
em educação física pela Esefic - 
escola Superior de educação Fí-
sica de Cruzeiro, onde lecionou 
por mais de 25 anos nas cadei-
ras de voleibol e futsal. também 
lecionou na unesp de Guaratin-
guetá. Faleceu em 12 de janeiro 
de 2011, deixando cinco filhos: 
elenil Júnior, Diego, João Ga-
briel, Gabriel e emily.

Quadra ficará disponível para população mediante agendamento
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Colaborou Com o texto:
bruna Silva

Foi concluída no último 
dia 10, a oficina de produção 
textual “Redação Descom-
plicada”, promovida pela 
Coordenação de Bibliotecas 
de Pindamonhangaba, sob 
o comando da professora e 
escritora Eva Andrade, em 
parceria com a Escola Es-
tadual Ismênia Monteiro de 
Oliveira.

Com o objetivo de possi-
bilitar que os alunos apren-
dessem a escrita persuasiva, 
gerando pensamento crítico e 
reflexivo, as oficinas começa-
ram na segunda quinzena de 
abril com carga horária de 6 
horas de estudo.

 O planejamento das aulas 
contou também com dis-
cussões e práticas sobre os 
fundamentos da persuasão 
e os fundamentos do texto 
dissertativo argumentativo, 
além da produção textual 
com devolutivas aos alunos 
e discussão sobre temas da 
atualidade. Eva explica que as 
aulas foram pensadas previa-
mente, mas que foram adap-
tadas conforme a necessidade 
dos alunos com temas atuais, 
pautando também os Direitos 
Humanos e como eles fazem 
parte da Constituição Federal 
de 1988. “Assim é mesmo o 
Enem, uma proposta de inter-
venção honesta e pautada em 
Direitos Humanos que confere 
ao estudante um bom resulta-
do”, ressalta a escritora.

A oficina de redação foi 
concluída com avaliações 
positivas pelos participan-
tes, e Eva relata que possui o 
desejo de levá-la para outras 
escolas.

Estudantes puderam 
debater temas atuais e 
pertinentes como Direitos 
Humanos, entre outros

“CampanHa Do agasalHo” CHEga à rEgião Do ararEtama
além da arrecadação com os 

moradores, a campanha conta 
também com caixas de coleta em 
diversos pontos da cidade, como 
prédios públicos, comércio, esco-
las, centros comunitários e igre-
jas. a triagem dos agasalhos está 
sendo realizada no salão junto 
ao Pat, na avenida albuquerque 
lins, por voluntários do Fundo 
Social de Solidariedade.

a “Campanha do agasalho 
2018” é realizada pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a Prefeitura, 
Sabesp, exército, Hospital 10 de 
Julho da unimed, Delegacia da mu-
lher, Diretoria regional de ensino, 
Polícia militar, Shopping Pátio Pin-
da e acip - associação Comercial e 
industrial de Pindamonhangaba. o caminhão da arrecadação de agasalhos está passando por todas as regiões da cidade
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            SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

                   POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                  DEINTER 1 – Dr. Waldy Simonetti – São Jose dos Campos 
                                  DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

      DELEGACIA DE POLICIA DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA 
 

 
 
                                                              EDITAL  nº 001/DDM/2018 
 
 
                                                                        A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                              Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia  
                                                              de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
                                                              e gozo de suas atribuições legais, etc... 
 
                                                              FAZ  SABER  AO  PÚBLICO  EM  GERAL    QUE,  

usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto 
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE 
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia 
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 14 de junho de 2018 às 10:00 hs., nesta 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E 
PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição 
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 13 de abril 
de 2018. Eu, HUGO LUCENA ZAIDAN GRANJA, Escrivão de Polícia que o 
digitei.  
 
                                                    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
                                                    Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                               Delegada de Polícia 

O Instituto Na-
cional de Estudos 
e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio 
Teixeira (Inep) co-
meçou a realizar, 
na terça-feira (15), 
os treinamentos 
regionais do Censo 
Escolar 2018. Os 
primeiros encon-
tros ocorreram na 
quarta-feira (16) 
em Brasília (DF) 
e Curitiba (PR), 
reunindo partici-
pantes das regiões 
Norte, Centro-O-
este, Sul e Sudeste. 
Nos dias 22 e 23, a 
capacitação ocor-
rerá em Aracaju 
(SE) para as pesso-
as do Nordeste.  

A intenção é ca-
pacitar os técnicos 
responsáveis pelas 
atividades de coor-

denação do Censo 
Escolar no âmbito 
das secretarias de 
educação dos es-
tados e municípios 
e da Secretaria de 
Educação Profis-
sional e Tecnológi-
ca do Ministério da 
Educação (Setec/
MEC). 

Durante o trei-
namento, os téc-
nicos recebem ins-
truções sobre as 
formas de preen-
chimento do Censo 
Escolar (Online e 
Migração); Con-
trole de Qualidade 
das Informações; 
Cadastro de Alu-
no; Cadastro de 
Profissional Esco-
lar; além de Módu-
lo de Confirmação 
de Matrícula, entre 
outros. 

Inep inicia treinamento do Censo Escolar 2018
Intenção é capacitar os técnicos responsáveis pelas atividades de coordenação 
no processo censitário das secretarias dos estados e municípios
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O prazo para reno-
vação dos contratos do 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) do 
primeiro semestre deste 
ano foi prorrogado até 

25 de maio. De acordo 
com o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), cerca 
de 1,1 milhão de contra-
tos devem ser renovados 

neste semestre. Essa é a 
segunda vez que o prazo 
é prorrogado.

Os estudantes que 
participam do Fies de-
vem renovar o contrato 

todos os semestres. As 
instituições de ensino fa-
zem o pedido inicial de 
aditamento e, depois, os 
alunos confi rmam as in-
formações por meio do 

Sistema Informatizado do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (SisFies). 

Neste ano, o programa 
passou por mudanças. O 
Novo Fies foi dividido em 

três modalidades, que aten-
dem públicos diferentes, in-
clusive com juros zero para 
aqueles que possuem renda 
per capita mensal familiar de 
até três salários mínimos.

Prazo para renovação do Fies é prorrogado até 25 de maio

As inscrições para a 
OBR 2018 (Olimpíada 
Brasileira de Robótica) 
encerram-se nesta sex-
ta-feira (18). 

Realizado há mais de 
dez anos, o evento re-
cebe alunos do Ensino 
Fundamental, Médio e 
Técnico. Para participar 
os estudantes devem 
formar equipes de dois 
a quatro integrantes e 
fazer a inscrição gratui-
ta pelo site da OBR. 

Este ano, a coorde-
nação nacional ficou a 
cargo da Universidade 
Federal de São Carlos 
(SP), e os estudantes 

Inscrições para “Olimpíada Brasileira 
de Robótica” encerram esta semana

podem concorrer nas 
modalidades: teórica e 
prática, em seis níveis 
diferentes.

A OBR tem o apoio 
do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e de di-
versas instituições em 
todo Brasil; entre elas: 
a Sociedade Brasilei-
ra de Computação e os 
ministérios da Educa-
ção e da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e 
Comunicações. 

Inscrições e outras 
informações no site: 
http://www.obr.org.br/

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.121, DE 16 DE MAIO DE 2018.
Denomina de “Professor Elenil José de Souza” a quadra de futebol society 
localizada na área externa do Centro Esportivo José Ely Miranda – “Zito”, e dá 
outras providências.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte 
Lei:

Art. 1º  Fica denominada de “Professor Elenil José de Souza” a quadra de futebol 
society localizada na área externa do Centro Esportivo José Ely Miranda – “Zito”.

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

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

 Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de maio de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 60/2018

Na modalidade prática haverá a produção de um robô



Escolas Municipais ganham 
arte feita por pais e alunos

Domingo tem dança circular no Bosque
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As escolas municipais de Pin-
damonhangaba estão aderin-
do ao projeto “Mudando a cara 
da escola”. Nele, alunos, pais 
de alunos, além de professores 
e funcionários da unidade são 
convidados a pintar os muros da 
escola com desenhos, dando um 
colorido especial ao local.

A primeira escola a fazer par-
te do projeto foi a Escola Mu-
nicipal Professora Rachel de 
Aguiar Loberto, localizada no 
Vale das Acácias. Nesta semana, 
foi a vez da EM Professora Ruth 
Azevedo Romeiro, do Delta, ini-
ciar o projeto e a pintura de seu 
muro.

De acordo com o secretário 
de Educação e Cultura da Pre-
feitura, professor Júlio Valle, o 
projeto visa a incentivar a união 
entre escola, estudantes e seus 
pais, além de dar uma cara pró-
pria para cada unidade, tendo 
em seus muros a arte feita pelas 
pessoas que utilizam cada pré-
dio.

Importante destacar que a 
pintura vem logo depois dos 
serviços de manutenção escolar 
que todas as unidades vêm re-
cebendo desde o ano passado, 
estando associada a uma nova 
maneira de pensar a educação e 
a escola.

“A concepção de educação 
que temos defendido é a de uma 
escola alegre, agradável, colo-
rida, séria, solidária e muito 
participativa... Uma escola viva, 
em que nossas crianças se sin-
tam bem! Parte disso depende 
de envolver todos os atores da 
comunidade escolar na decisão 
de como será o muro da escola 
e na participação nos momentos 
de pintura, aumentando o senti-
mento de pertencimento, de ca-
rinho e de cuidado com o espaço 
escolar”, explicou o secretário 
professor Júlio.

Outras escolas municipais 
já demonstraram interesse em 
aderir ao projeto e em breve 
também terão seus muros per-
sonalizados. São elas: EM Ab-
dias Júnior Santiago e Silva, no 
Santa Cecília; EM Professora 
Julieta Reale Vieira, no Castoli-
ra; e EM Professor Orlando Pi-
res, no Bonsucesso.

Confeiteira e apresentadora 
Carol fiorentino 
lança livro na região

A confeiteira e apre-
sentadora do reality
-show Bake Off Brasil – 
“Mão na Massa”, Carol 
Fiorentino é a convi-
dada do mês do Brain 
Fitness, que acontece 
no domingo do dia  27 
de maio, às 16 horas, no 
Taubaté Shopping.

Formada em gastro-
nomia e chef confeitei-
ra há 14 anos, Carol 
Fiorentino participará 
de um bate-papo sobre 
sua carreira e seu pri-
meiro livro “Deu Bolo”, 
lançado pela editora 

Planeta, onde ensina 
técnicas de confeitaria 
que podem ser apli-
cadas por qualquer 
pessoa com utensílios 
simples e que qualquer 
um tem à mão.

Após o bate-papo 
haverá sessão de autó-
grafos com a autora.  Os 
livros poderão ser ad-
quiridos no evento.

O Brain Fitness com 
Carol Fiorentino aconte-
ce no hall do Moviecom 
Cinemas do Taubaté 
Shopping e tem entrada 
gratuita.

COLABOROU COM O tExtO: 
JENNIfER GONçALVES

O Bosque da Princesa rece-
be, neste domingo (20), às 10 
horas, uma roda aberta de dan-
ça circular com Bebel Moraes 
e João Junqueira, com o apoio 
do Departamento de Cultura da 
Prefeitura.

A dança é indicada para pes-
soas de todas as idades. Além de 
promover atividade física tam-
bém proporciona o bem-estar 
dos participantes, pois é uma 
forma leve e divertida de se co-
nectar aos colegas da roda, à na-
tureza ao redor, e consigo mes-
mo durante os movimentos. 

Para participar, basta entrar 
na roda e aproveitar a música. 
Os responsáveis dão todas as 
orientações necessárias para a 
prática das danças circulares. dança proporciona atividade física e bem-estar

Divulgação
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após manutenções nas escolas, muros recebem pinturas feitas por alunos, pais e educadores

Museu tem bate-papo com fotógrafo Wander rocha
O museu de Pindamo-

nhangaba promove, nesta 
sexta-feira (18), um bate
-papo com o fotógrafo ca-
rioca Wander Rocha.

Wander Rocha, nascido 
no Rio de Janeiro, está há 
mais de trinta dias com sua 
exposição fotográfica apre-
sentada no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina. Para 
estreitar os laços entre fotó-
grafo e público, acontece na 
tarde de amanhã, a partir 
das 16 horas, um bate-papo 
com Wander.

Na exposição intitulada 
“Se você não entende não 
vê. Se não me vê, não en-
tende”, o artista apresenta 
o olhar sensibilizado atra-
vés das fotografias colori-

das  e em preto e branco 
sobre a realidade da so-
ciedade atual, gerando re-
flexão ao espectador. Esta 
exposição conta com 18 
fotos capturadas em São 
Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, em que retra-
tam diversas personagens 
do cotidiano urbano, sen-
do elas: moradores de rua, 
idosos e menores abando-
nados.

De acordo com o coorde-
nador do museu, José Cara-
mez, o fotógrafo abordará 
assuntos sobre seu traba-
lho e sobre a exposição que 
pode ser visitada no museu 
até o fim deste mês, de se-
gunda a sábado, das 9 às 17 
horas, rua Marechal Deodo-
ro da fonseca, centro. Wander rocha: suas fotos retratam personagens do cotidiano urbano

Divulgação
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QUINTA-FEIRA Fotos: Eli Estevan

Conheçam as candidatas ao título de 
“Rainha do Tropeiro Vale do Paraíba 2018” 
É amanhã, dia 18, a partir das 19 horas, o “Concurso Rainha do Tropeiro Vale do Paraíba”. 

Quatorze mulheres, com idade entre 18 e 30 anos, se apresentarão para o júri e para o público do 
“II Festival Tropeiro do Vale do Paraíba”, que ocorrerá no Parque da Cidade. Haverá premiações, 

faixas, fl ores e troféus para as três primeiras colocadas. 
Lembrando que o Festival segue até o próximo domingo (20), com shows, programação gastronômica e 
cultural de comitivas de toda a região. 

CONFIRA QUEM SÃO AS CANDIDATAS (EM ORDEM ALFABÉTICA):

CARLA DE MELLO - 24 ANOS 
PINDAMONHANGABA

CRISLAINE CARNEIRO - 30 ANOS - 
GUARATINGUETÁ

DAYANE FARIAS - 24 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

ELLEN ANACLETO - 24 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

FERNANDA BATISTA - 28 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

JOSIMARA DERRICO - 24 ANOS -
PINDAMONHANGABA

JULIA VARGAS - 21 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

LARISSA ALESSANDRA - 19 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

LUIZA JENIFER - 19 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

MARCELI GERALDO - 24 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

RAFAELA FERNANDA - 22 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

TAYNARA MACENO - 18 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

NATÁLIA LIMA - 20 ANOS - 
PINDAMONHANGABA

MÔNICA SAMPAIO - 27 ANOS - 
TAUBATÉ
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Projeto social elabora homenagem 
para mães no bairro Goiabal

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Um mural adornado 

com fl ores coloridas de 
papel continha os dize-
res: “Mãe de barriga ou 
mãe de vida, mãe desde 
sempre ou escolhida... 
os tipos mudam, mas o 
amor não!”. A frase já 
anunciava o princípio 
de celebração do encon-
tro na Escola Municipal 
Professora Apparecida 
Arantes Corrêa, no Goia-
bal. Nessa segunda-fei-
ra (14), a organização 
da escola e a Associação 
para Auxílio da Criança 
e do Adolescente Proje-
to Crescer (Aaca Projeto 
Crescer) desenvolveram 
apresentações especiais 
com os alunos para pa-
rabenizar as mamães e 
levaram uma equipe de 
enfermeiras para imuni-
zá-los contra infecções 
ocasionadas por vermes 
e parasitas.

Em 14 de maio, dia 
seguinte ao “Dia das 
Mães” no Brasil, os res-
ponsáveis das crianças 
que frequentam a esco-
la do bairro pindense 

receberam dedicatórias 
especiais. A homena-
gem se deu por meio de 
apresentações artísticas 
e 'trabalhinhos' confec-
cionados pelos pequenos 
com a ajuda dos profes-
sores e dos membros do 
“Projeto Crescer”.

Após as exibições, as 
enfermeiras do posto de 
saúde do bairro Cam-
pinas estiveram na es-
cola Yvone Professora 
Apparecida Arantes 
Corrêa para dar um 
medicamento antipa-
rasitário (verminose 
albendazol) indica-
do para o tratamento 
contra vermes para as 
crianças acompanha-
das dos responsáveis.

Afi nal, a intenção da 
Aaca é inserir crianças 
e adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade 
na vida social e comuni-
tária através de ativida-
des com a família e da 
organização da comuni-
dade. Os objetivos são 
fi rmados por intermédio 
de práticas esportivas, 
educacionais, culturais e 
de lazer, como esta reali-
zada no Goiabal.

Os alunos da EM Profa. Yvone Apparecida Arantes Corrêa fi zeram dedicatórias especiais. 
Cerca de 80 mães participaram da atividade

O evento foi planejado pela organização da escola e membros do “Projeto Crescer” Ao fi nal das apresentações, as crianças receberam imunização contra verminose

Ezequiel FernandesEzequiel Fernandes

Consumidor da região gasta mais que a média estadual no cartão de supermercado
Durante os três pri-

meiros meses do ano, 
a região do Vale do Pa-
raíba contabilizou um 
crescimento de 19% no 
valor de gastos realiza-
dos nos cartões private 
label no varejo super-
mercadista parceiro 
da DMCard. Com este 
resultado, a região se 
torna responsável por 
9% de todo o valor mo-
vimento nos cartões de 
loja administrados pelo 
grupo em todo territó-
rio nacional. Os núme-

ros mostram o poder e 
o importante papel da 
região no cenário eco-
nômico do país.

Carlos Tamaki, Di-
retor Executivo da 
DMCard, recorda nú-
meros tímidos divulga-
dos recentemente pela 
Associação Brasilei-
ra de Supermercados 
(Abras). "Em 2017, o 
setor supermercadista 
em geral cresceu ape-
nas 0,8%, no país, e a 
previsão para este ano 
é um crescimento de 

apenas 3%. Os resul-
tados monitorados nas 
cidades do Vale do Pa-
raíba mostram o poder 
de compra da região", 
compara o executivo. 
"E essa visão otimista 
não é por nossa sede 
estar em São José dos 
Campos, mas porque 
estamos falando de 
uma área que apresen-
ta desenvolvimento em 
ritmo superior e eco-
nomia local mais aque-
cida do que em muitas 
capitais do país".

Além disso, o ticket 
médio por compra no 
cartão de loja dos su-
permercados parceiros 
da DMCard no Vale 
do Paraíba, no primei-
ro trimestre, foi de R$ 
145,01. Valor superior 
a média nacional, no 
mesmo período, que foi 
de R$ 125,06. Foram 
mais de 182 mil com-
pras pagas com cartão 
private label adminis-
trados pelo grupo jose-
ense, nas redes varejis-
tas da região.

Divulgação

Evento aconteceu em uma Escola Municipal e incluiu imunização para os estudantes
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Alunos de escolas estaduais podem 
se inscrever para “Feira de Ciências”

Batalhão Borba Gato completa 
72 anos de existência

Universidade do Livro 
oferece curso sobre direitos 
autorais e produção editorial

As inscrições para a 6ª edi-
ção da “Feira de Ciências das 
Escolas Estaduais de São Pau-
lo” estão abertas e seguem até 
o dia 17 de agosto. Podem se 
cadastrar professores e alunos 
das unidades de ensino da rede 
matriculados no Ensino Funda-
mental e Ensino Médio. A ini-
ciativa tem o objetivo de formar 
cidadãos preparados para o sé-
culo XXI.

A ação promovida pela Se-
cretaria de Estado da Educação 
busca conscientizar os jovens 
estudantes sobre a importância 
dos projetos nas áreas de Ciên-
cia, Tecnologia, Direitos Huma-
nos, Saúde, Empreendedoris-
mo, Sustentabilidade e Ética, 
por meio da iniciação científica. 
Segundo os organizadores, a in-
tenção é estimular os alunos a 
exercer a criatividade e verificar 
como é possível usar recursos 
para melhorar a vida em socie-
dade.

Na categoria “Ciências da 
Natureza”, podem ser inscritos 
projetos de estudantes do 6º, 7º 
e 8º ano do Ensino Fundamen-
tal, subcategoria Júnior e do 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
da 1ª série e 2ª série do Ensino 
Médio, na subcategoria Master. 
Neste ano, a novidade é a inclu-
são da categoria “Ciências Hu-

manas”, na qual podem realizar 
o cadastro jovens do 9º ano e da 
1ª e 2ª série do Ensino Médio, 
na subcategoria Master.

O interessado deve entrar em 
contato, para efetivar a inscri-

ção, com a Diretoria de Ensino, 
responsável pela escolha regio-
nal dos melhores projetos. Em 
caso de equipes mistas, com alu-
nos pertencentes às duas subca-
tegorias, a iniciativa deverá ser 

inscrita na de maior escolari-
dade, ou seja, na subcategoria 
Master.

Os projetos passarão por 
uma seletiva regional e outra 
estadual. Os 40 finalistas se-

rão avaliados por uma banca, 
que selecionará oito vencedo-
res. Vale destacar que todos as 
propostas submetidas deverão 
ter professores orientadores, de 
acordo com o regulamento.

Objetivo é estimular os alunos a serem criativos e melhorarem a vida em sociedade

Divulgação

O 2º Batalhão de Engenharia 
de Combate – Batalhão Borba 
Gato – criado em 1946, comple-
tou, na última terça-feira (15), 
72 anos de existência. A data, 
comemorada de forma espe-
cial em uma formatura, contou 
com a presença de autoridades 
militares e civis e convidados e 
foi marcada por homenagens e 
pela entrega da boina aos jovens 
incorporados na Unidade em 
2018.

O general de Brigada Paulo 
Alípio Branco Valença, chefe 

do Estado-Maior do Comando 
Militar do Sudeste, enfatizou 
que o Batalhão Borba Gato é 
o único de Engenharia dentro 
do CMSE e tem uma grande 
importância para toda a sua 
estrutura.

Durante a cerimônia em 
Pindamonhangaba, o patro-
no da Unidade, o bandeiran-
te Manoel de Borba Gato, foi 
homenageado com um arran-
jo de flores. O comando tam-
bém fez a entrega de diplomas 
de “Amigo do Batalhão Borba 

Gato” para militares e civis que 
contribuíram de alguma forma 
com a Unidade.

Houve ainda a entrega da 
boina aos incorporados ao Ba-
talhão em 2018, momento mar-
cante para os jovens soldados e 
seus familiares.

A programação dos 72 anos 
do Batalhão Borba Gato foi en-
cerrada com o desfile da tropa, 
ao som da banda do Coman-
do de Aviação do Exército, de 
Taubaté, e foi precedido por um 
pelotão de ex-militares.

Luis Claudio Antunes/Portal R3

Patrono da unidade, bandeirante Manoel Borba Gato é homenageado

Escritores veteranos 
ou amadores que bus-
cam informações sobre 
direitos e produção edi-
torial, a Universidade 
do Livro oferece, de 21 a 
24 de maio, o curso pre-
sencial: “Administração 
e gestão de direitos au-
torais, licenciamentos e 
perspectivas legais”. 

Ministrado pela 
especialista em direito 
autoral Maria Luiza 
de Freitas Valle Egea, 
e pela agente literária 
Rosa Maria Rodrigues 
Castello Nuovo, o curso 
abordará as delicadas 
questões que envolvem 
o direito autoral e que 
devem ser estudadas 
com bastante atenção 
durante o processo de 
produção editorial.  

Ao longo de quatro 
encontros, as docentes 
abordarão temas como 
gestão de contratos, 
prestação e análise 
de contas, negociação 
com autores, herdeiros 
e agentes literários, 
negociação de 
cláusulas e custos 
envolvidos no processo. 
Também analisarão 
questões conflituosas 
na prática da gestão 
do direito autoral em 
relação à orientação 
jurídica. 

As inscrições seguem 
até o dia 21 de maio, às 
16 horas, pela internet.

Para informações 
sobre valores e datas 
dos encontros acesse: 
http://editoraunesp.
com.br

O curso será ministrado em quatro encontros

Divulgação



istóriaH
10 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de maio de 2018

POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Beijo de amor

Arquivo TN

ANÚNCIO  DO  PASSADO

Para que Pindamo-
nhangaba contasse 

com a melhoria da ilu-
minação elétrica, no dia 
21 de novembro de 1910 
foi assinado um contra-
to entre o prefeito, que 
era o Dr. Claro César, e 
o industrial paulistano, 
dr. Ricardo Villela, ten-
do como testemunhas os 
doutores João Marcon-
des de Moura Romeiro e 
Cornélio Lessa. O serviço 
foi contratado de acordo 
com a lei municipal nº 3, 
de 18/10/1910 (publica-
da no jornal Tribuna do 
Norte), que concedia ao 
contratante o privilégio de 
30 anos para uso, gozo e 
exploração dentro do mu-
nicípio, de uma usina elé-
trica ou de outro qualquer 
sistema para fornecimen-

Quando  a 
“cidade princesa’ 

se iluminou
to de energia elétrica para 
uso público ou particular.

Ainda de acordo com a 
tal lei, o serviço de ilumi-
nação seria iniciado com 
200 lâmpadas de 32 velas, 
100 de 300 e 10 de 500 
velas. A iluminação da ci-
dade, ruas e largos, come-
çaria às 18 e iria até às 5 
horas, sem exceção de noi-
te alguma. Pelo serviço, o 
concessionário receberia 
20:000$ 000 réis anu-
ais. Caso a administração 
municipal  resolvesse au-
mentar o número de lâm-
padas, fosse nos lugares 
já servidos, outros pontos 
ou nos arrabaldes, obvia-
mente, pagaria de acordo 
com o número de lâmpa-
das e capacidade (velas).

Os moradores também 
poderiam instalar lâmpa-

das em suas casas, desde 
que arcassem com as des-
pesas, que saia a 200 réis 
por vela e por mês, isto é, 
uma lâmpada de 10 velas 
sairia a 200 réis mensais.

Ao concessionário, 
além da isenção de todos 
os imposto municipais, 
o município também ce-
dia os terrenos e quedas 
d’água de sua proprieda-
de, necessárias às insta-
lações, e fornecimento de 
água potável para a ali-
mentação da usina.

Os postes, tanto para 
linha de transmissões 
como para a rede de dis-
tribuição, deveriam ser de 
ferro, de cimento armado 
ou de madeira, nesse caso, 
oitavados ou torneados 
e conservados oleados. 
Quanto à altura deveriam 
medir 6,80 metros fora 
da terra. A distância entre 
eles deveria ser de 25 a 30 
metros na região central e 
de 30 a 40 metros nos ar-
rabaldes.

A FESTA DA 
INAUGURAÇÃO

Onze anos depois da 
festiva inauguração do 
serviço de abastecimento 
com água encanada, ocor-
rida em 28 de janeiro de 
1900, aconteceu, também 
com muita festa, no dia 27 
de julho de 1911, a inaugu-
ração da iluminação com 
luz elétrica.  O evento foi 
registrado pelo  jornal Tri-
buna do Norte.

Conforme a Tribuna, 
na tarde daquela quinta-
feira, 27 de julho, haviam 
se reunido na residência 
do Dr. Francisco Romeiro, 
que era deputado federal, 
as seguintes autoridades: 
prefeito Dr. Claro César; 
presidente da Câmara, dr. 
Manuel Ignácio Romeiro; 
vice-presidente da Câma-
ra, Albino B. Monteiro Jú-
nior; vice-prefeito, major 
João Alfredo; vereadores, 
Antonio Avelino e José 
Moreira César; os ilustres 
hóspedes de Francisco 
Romeiro, doutores Emílio 
Ribas, que era diretor do 
Serviço Sanitário do Es-
tado, e Vitor Godinho, era 
diretor do Serviço Bacte-
riológico.

A casa do Dr. Francis-

quinho, como era conhe-
cido Francisco Romeiro, 
fi cava na rua dos Andra-
das, no local onde se cons-
truiu o Centro Comercial 
10 de Julho. Foi dali que 
saíram as autoridades 
para a inauguração. 

Pelo caminho, outras 
autoridades e cidadãos 
aderiram-se à comitiva 
e, ao passarem pela pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, foram saudados por 
uma banda (não é citado 
o nome), provavelmente a 
Euterpe, com a execução 
do Hino Nacional. A para-
da seguinte foi em frente à 
igreja matriz, onde se uni-
ram ao préstito o pároco, 
padre Ângelo Gazza; o de-
putado federal Valois da 
Costa; o padre Della Via,-

que era diretor do Ginásio 
São Joaquim, de Lorena, 
mais o padre A. Biscardi. 

A marcha continuou 
pela “Deputado Claro Ce-
sar” (até então denomina-
da rua Sete de Setembro), 
entrou na “Marechal Deo-
doro” e desceu pela “Ma-
riz e Barros” (chamava-se  
rua do Porto) em direção 
à usina.

A BENÇÃO 
DA USINA 

As dependências da 
usina, que pela descrição 
do local deveria se locali-
zar próximo ao rio Tapa-
nhon, foi abençoada pelo 
padre Gazza, tendo como 
“madrinha da bênção”, a 
senhorita Emília César, 
irmã do Dr. Claro César . 
Após o ato religioso, acio-
naram as máquinas e um 
grande número de lâmpa-
das iluminou o edifício da 
usina, sendo - registra a 
TN, servida muita cerveja 
às pessoas presentes.

Depois disso, com ban-
da e foguetório, a multi-
dão seguiu para a praça 
Monsenhor Marcondes,   
presenciou o acendimen-
to das inúmeras lâmpadas 
instaladas naquele local,  
ouviu discursos e se diver-
tiu na “batalha de confe-
tes”.

SARAU DANÇANTE
As festividades não pa-

raram por ali. À noite, com 
início às 22 horas, houve 
sarau dançante na resi-
dência da baronesa de Ro-
meiro, Marianna Marcon-
des César, viúva do barão 
de Romeiro, Manuel Igná-
cio Marcondes Romeiro. 
O baile prosseguiu até as 
5 horas, nos vastos salões 
da casa da baronesa, cuja 
ornamentação coubera a 
Athayde Marcondes e Se-
rafi m Fontes.

 “A iluminação da 
cidade, ruas e largos, 

começaria às 18 e 
iria até às 5 horas, 

sem exceção de noite 
alguma...”

          Beijo de amor! Delícia esmagadora!
 Vibras nas almas, de paixões ardentes,
  como os divinos frêmitos ridentes
 da terra, em fl ores, quando rompe a aurora!
Beijo de amor! Beijo mortal, embora!
É deste mundo o mais feliz dos entes
quem te colhe nos lânguidos, trementes
e rubros lábios da mulher que adora...
 Supremo enleio, comunhão bendita,
 que abraza o sangue, o pensamento agita,
 e num minuto um século resume:
Tu és da vida o triunfal quebranto...
E ao mesmo tempo tens, - ó raro encanto! – 
o odor de um fruto e o gosto de um perfume...

Luiz Guimarães, Folha do Norte (jornal local 
extinto), 21 de agosto de 1904

Publicava-se em 1920 no jornal 
local “A Situação” (extinto)
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