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Abertas inscrições para “Festival de 
Interpretação da Música Sertaneja”

As inscrições para o “15° Fes-
tival de Interpretação da Música 
Sertaneja ‘Luiz Carlos Cardoso’” 
seguem até dia 27 de julho e po-
dem ser realizadas no site ofi cial 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba (www.pindamonhangaba.
sp.gov.br).

Podem participar cantores 
solo, em dupla, trio ou banda.

HUMORISTA EROS 
PRADO APRESENTA 
SHOW “ENTRE 
RISOS E RIMAS”

O festival será realizado nos dias 5 e 12 de agosto, às 9 horas, no Espaço Cultural “Luiz Carlos Cardoso”

Imagem meramente ilustrativa / Internet

PÁGINA 3

Castolira  ganha 
cobertura de 
quadra de esportes
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Campanha na Via Dutra 
incentiva doação de sangue

Pinda se candidata a Município 
de Interesse Turístico



Editorial
2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 14 de junho de 2018

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  
RGD-Comunicação S/C Ltda - Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana 
- CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: 
rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras

Nossa Terra NOSSA GENTE

Eu indico:

Mais agilidade

Este livro faz parte do acervo das seguintes Bibliotecas: 
Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque) – 3645-
1701/3643-2399; Biblioteca Profª Maria Bertha César (Moreira 
César) – 3637-4400; Biblioteca Profª Maria do Carmo Silva 
Gomes (Vila São Benedito) – 3637-1440; Para fazer o cadastro é 
necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ Comprovante de residência.

A indicação desta semana é o livro 
“A última grande lição – O sentido da 
vida” – autor: Mitch Albom
Cada um de nós teve na 

juventude uma fi gura especial 
que, com paciência, afeto 
e sabedoria, nos ajudou a 
escolher caminhos e olhar o 
mundo por uma perspectiva 
diferente. Talvez tenha sido 
um avô, um professor ou 
um amigo da família – uma 
pessoa mais velha que nos 
compreendeu quando éramos 
jovens, inquietos e inseguros. 

Para Mitch Albom, essa 
pessoa foi Morrie Schwartz, 
seu professor na universida-
de. Vinte anos depois, eles 
se reencontraram quando o 
velho mestre estava à beira 
da morte. Com o contato 
e a afeição restabelecidos, 
Mitch passou a visitar Morrie 

todas as terças-feiras, ten-
tando sorver seus últimos 
ensinamentos.

Antes mesmo de conhecer Lauro 
Akiyama, conheci seu magnífi co tra-
balho fotográfi co na página do face-
book “Olhos de Pindamonhangaba”. 
Devo confessar que graças às suas 
lentes e enquadramentos perfeitos, 
tenho sido conduzida a um “tour” por 
nossa cidade e, ao visualizar suas fo-
tos, fi co encantada com a indescritível 
beleza de nossa terra e de nossa gente.

O desejo de estar pessoalmente 
com o fotógrafo e de parabenizá-lo 
tornou-se um imperativo urgente e, 
um dia, a vida se encarregou de nos 
aproximar. O local? No “Saúde News”, 
um restaurante vegetariano que eu 
muito aprecio. Apresentei-me, disse 
da alegria de tê-lo encontrado e da 
gratidão por suas postagens. A con-
versa se estendeu tarde afora e, sur-
presos fi camos ao ouvir o relógio da 
Matriz de Nossa Senhora do Bom Su-
cesso soar 3 horas! Nos despedimos 
e marcamos um novo encontro para 
a manhã seguinte, num local muito 
signifi cativo para ele: às margens do 
rio Paraíba, local em que ele iniciou 
a prática da canoagem em Pindamo-
nhangaba e, também, cenário de uma 
das etapas do Campeonato Brasileiro 
de Canoagem (1987) que atraiu atle-
tas de renome internacional e uma 
multidão de mais de 8.000 pessoas 
para o Bosque da Princesa.

Durante nossa conversa, Lauro 
abriu outras páginas do álbum de 
retratos de sua vida e me contou a 
história de luta e trabalho de seus 
pais, Taqueco e Katsuyuki Akiyama, 

xar o pódio: aposentou-se. 
Atualmente, o ex-técnico da Apica-

no - Associação Pindamonhagabense 
de Canoagem, do caratê, do futebol de 
salão e de  mountain bike de Pindamo-
nhangaba dedica-se exclusivamente à 
fotografi a e à pesca esportiva. Como 
já disse, suas fotos são cartões postais 
de Pindamonhangaba! Suas invejá-
veis pescarias no Mato Grosso, Goiás, 
Tocantins, Amazonas e Argentina es-
tão à espera de nossa próxima entre-
vista. A quem possa interessar, na sua 
página do Facebook, Lauro Akiyama, 
uma coleção de fotos denuncia o “car-
dume de troféus” que ora estampam a 
sua mais nova coleção de peixes.  

Menino de ouro que veio da “terra 
do sol nascente” reluzir em sua terra 
natal!  Nossa “Princesa do Norte”, 
imbuída de profundo respeito e grati-
dão, o saúda na língua de seus ances-
trais: ARIGATÔ!

PROJETO: “CARTA AO LEITOR”

Olá jornal Tribuna do Norte!

Eu me chamo Nicole Santos, tenho 9 anos e estudo 
na Escola Augusto César Ribeiro, no 4º ano B, com a 
professora Elaine Monteiro. Hoje vim falar sobre a 
exposição “Retratos da Princesa” que vai acontecer 
no Palacete 10 de julho. Nossa cidade será retratada 
em quadros lindos de fotos de diversos lugares. Que-
ro parabenizar o fotógrafo Beto Salgado que fez um 
apanhado de imagens da nossa cidade!

Aproveito esta carta para avisar os munícipes 
e pedir o comparecimento nesta exposição. Tenho 
certeza que todos vão adorar!

Um beijo

Nicole Santos
Pindamonhangaba, 13/6/2018.

Campanha na Via Dutra incentiva doação de sangue
A CCR NovaDutra re-

aliza no mês de junho, 
ações informativas de in-
centivo aos usuários para 
doação de sangue. Na via 
Dutra, no período em que 
os bancos de sangue pas-
sam por baixa no número 
de doações, serão veicu-
lados spots e entrevistas 
com especialistas com in-
formações para incentivo 

O ÁLBUM DE RETRATOS DE LAURO AKIYAMA
imigrantes japoneses que vieram de 
Fukuoka para o Brasil em 1926, es-
tabelecendo-se em Lins – SP e Santo 
Antônio do Pinhal – SP e, nos idos de 
1959, em Pindamonhangaba. Eram 
pequenos produtores de legumes e 
hortaliças que, com o trabalho de toda 
a família, criaram os fi lhos e prospe-
raram. 

Lauro nasceu em Pindamonhan-
gaba aos 11 de setembro de 1948 e, na 
idade escolar, frequentou o Rodrigo 
Romeiro, o João Gomes de Araújo e 
a Escola de Comércio. Sua gradua-
ção em Administração de Empresas 
deu-se na Universidade de Taubaté e, 
movido pelo seu perfi l de empreende-
dor, sua loja “Lauro Jeans” tornou-se 
uma referência na região, ainda mais 
quando se tornou patrocinadora mas-
ter das equipes de caratê (1974-1982), 
canoagem (1987 – 1996), futebol de 
salão (1986 - 2004) e mountain bike 
(2013 - 2015) de Pindamonhangaba. 

Graças ao seu extraordinário em-
penho pessoal e profi ssional, Lauro 
descobriu jovens talentos, investiu 
na carreira profi ssional de dezenas de 
atletas pindamonhangabenses, con-
quistou prêmios e troféus em cam-
peonatos nacionais e internacionais 
(Chile, República Tcheca, Espanha, 
Uruguai, Argentina, Colômbia, Vene-
zuela, Cuba, México), assinou o nome 
da “Lauro Jeans” na história do es-
porte de Pindamonhangaba!

O bem-sucedido empresário do 
comércio e do esporte soube ouvir o 
apelo do coração na hora exata de dei-

Lauro Akiyama

Ciee abre inscrições para estágio no TRE-SP
Estão abertas até o próximo dia 

24 de junho as inscrições para con-
curso público destinado a selecio-
nar candidatos para preenchimento 
de 431 vagas de estágio e formação 
de cadastro reserva para o Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo (TRE). Podem participar es-
tudantes do 2º ao antepenúltimo se-
mestre dos cursos de administração, 
comunicação social/ jornalismo, 
design gráfi co, direito,  engenharia 
(civil e elétrica), design gráfi co e in-
formática.

Os aprovados atuarão em 58 zonas 
eleitorais da capital e 246 municípios 
do interior e da Grande São Paulo.  O 
valor da bolsa-auxílio é R$ 750 para 
jornada de 5 horas/dia, além de auxí-
lio-transporte de R$ 8/dia.

 As inscrições deverão ser feitas 
exclusivamente no site www.ciee.
org.br, no link do TRE/SP, onde 
consta o edital com mais informa-
ções. O processo seletivo é compos-

Dar mais agilidade ao atendimento na saúde é 
o principal objetivo do novo laboratório para 
exames emergenciais – que Pindamonhanga-

ba acaba de ganhar.

De acordo com informações da prefeitura, o labo-
ratório tem como foco exames emergenciais – exclu-
sivamente para atender as emergências do Pronto-
Socorro e do PA de Moreira César e; futuramente, 
também atenderá as Upas (Unidades de Pronto 
Atendimento), que serão inauguradas na cidade.

O município já conta com um Laboratório Central 
e pontos de coleta descentralizados nos bairros: Ara-
retama, Cidade Nova e no distrito de Moreira César; 
além da equipe de coleta itinerante pelos bairros – 
que busca levar mais conforto e comodidade para a 
população que utiliza esses serviços.

Que a população possa usufruir de mais este bene-
fício em prol de uma saúde mais efi caz e humanizada. 

aos motoristas e passagei-
ros que passarem pela ro-
dovia através da CCRFM 
107,5 e informações no 
site da Concessionária. 

As ações fazem parte 
do programa de volunta-
riado Nosso Mundo Me-
lhor, do Instituto CCR em 
apoio ao movimento “Ju-
nho Vermelho”, mês dedi-
cado a lembrar a popula-

ção sobre importância da 
doação de sangue.

Ao longo de todo o mês, 
as empresas do Grupo CCR 
divulgarão mensagens ao 
público externo por meio 

de mídias diversas, como 
os sites e os painéis eletrô-
nicos de mensagens, e ain-
da ao público interno, pelos 
canais de comunicação vol-
tados aos colaboradores.

Arquivo pessoal

to por prova objetiva de múltipla 
escolha, de caráter classifi catório e 
eliminatório, e abrange questões de 
língua portuguesa e de conhecimen-

tos específi cos de cada uma das áre-
as. Os horários e locais de realização 
serão divulgados no mesmo site, a 
partir de 4 de julho.

Internet

Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5.537, DE 13 DE JUNHO DE 2018.

ALTERA O DECRETO Nº 5.533, DE 05 DE JUNHO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso 
II, e art. 15, inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao processo interventivo junto à entidade 
ABBC quanto à gestão e operacionalização do Pronto Socorro Municipal e, em especial, 
considerando o retorno da Secretária de Saúde e Assistência Social do período de gozo de férias;

DECRETA:

Art. 1° O art. 4º do Decreto Municipal nº 5.533, de 05 de junho 2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“...
Art. 4º Fica nomeada como Interventora a Sra. Valéria dos Santos, brasileira, divorciada, funcionária 
pública, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.609.443, e do CPF/MF n.º 109.737.418-13, 
domiciliada à Av. Nossa Sra. do Bonsucesso, 1400 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba - SP, 
12420-010.
...”
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

* * *                     * * *                     * * *
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Os moradores do Castolira recebem, ofi cialmente, nesta quinta-feira (14), às 10 horas, a revitalização e a cobertura da quadra poliesportiva “José Alves 
Beraldo Filho”.  A quadra recebeu cobertura metálica montada sobre estrutura pré-moldada de concreto, com área aproximada de 1.180 m². Além da cobertura, 
iluminação, nova pintura das demarcações esportivas, fechamento lateral complementado com tela, novas traves e redes. A quadra ganhou, ainda, uma rede de 

vôlei.  A quadra poliesportiva “José Alves Beraldo Filho” fi ca na rua Pastor José Martins de Freitas, s/n, no Castolira.

Pindamonhangaba conta 
agora com um Laboratório para 
Exames Emergenciais, exclusi-
vamente para atender as emer-
gências do Pronto-Socorro, PA 
de Moreira César e, futuramen-
te, as Upas (unidades de pronto 
atendimento) serão inaugura-
das na cidade.

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues, este é mais 
um ganho para a população de 
Pindamonhangaba. “Com esse 
novo laboratório exclusivamen-
te para atender as emergências, 
podemos oferecer mais agilida-
de no atendimento dos pacien-
tes, o que poderá salvar muitas 
vidas”, destacou.

Além do Laboratório de Exa-
mes Emergenciais  e do Labora-
tório Central, a Saúde de Pinda 
já conta com novos pontos de 

Castolira  ganha cobertura de 
quadra nesta quinta-feira

POUPATEMPO TERÁ EXPEDIENTE PARCIAL NOS 
DIAS DE JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

O Poupatempo informa 
que o expediente de atendi-
mento será parcial nos dias 
de jogos da Seleção Brasileira 
de Futebol na Copa do Mundo. 
Nos dias em que os jogos se re-
alizarem na parte da manhã, 
o expediente terá início a par-
tir das 14 horas. Nos dias em 
que os jogos se realizarem no 
período da tarde, o expediente 

se encerrará às 12 horas.
O Poupatempo destaca que 

os horários de atendimento 
são agendados para garantir 
conforto e organização, além 
de efi ciência nos gastos públi-
cos. O agendamento é gratui-
to, pessoal e intransferível, 
para evitar intermediários.

O Poupatempo possui 
vários canas de atendimento, 

como o portal www.poupa-
tempo.sp.gov.br; o aplicativo 
SP Serviços, disponível para 
as plataformas iOS e An-
droid; Poupinha, atendente 
virtual do Poupatempo dispo-
nível no canto inferior direito 
da tela do Portal do Poupa-
tempo ou no Messenger, do 
Facebook, no link: https://m.
me/poupinhaSP.

Laboratório para 
Exames Emergenciais é 
conquista para a cidade

coleta descentralizados, no Ara-
retama, Cidade Nova e Moreira 
César, e com a equipe de coleta 
itinerante pelos bairros. Com 

essa iniciativa, a intenção é le-
var mais conforto e comodidade 
para a população que utiliza es-
ses serviços.

Pindamonhangaba apresen-
tou sua candidatura a MIT - 
Município de Interesse Turísti-
co -  e está, atualmente, com sua 
documentação sob análise para 
classifi cação, aguardando res-
posta da comissão avaliadora.

No dia 2 de maio, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Turismo, 
entregou toda a documentação 
para o deputado André do Pra-
do (PR), que protocolou na Se-
cretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo e, a partir deste 
momento, foi iniciada a avalia-
ção da documentação.

A diretora do Departamento 
de Turismo da Prefeitura, Ana 
Lúcia Gomes Araújo, destaca a 

importância do apoio do prefei-
to Isael Domingues, assim como 
do secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Marcelo 
Martuscelli, para que fosse pos-
sível a adequação da cidade e a 
reunião de todos os documentos 
necessários para a inscrição no 
MIT. "O Plano Diretor de Turis-
mo era o documento mais difí-
cil que estava faltando e, sem o 
apoio do prefeito dr. Isael, não 
seria possível essa parceria com 
o Senac, com apoio do Comtur, 
para sua realização", afi rmou.

A iniciativa tem ainda o apoio 
da Câmara Municipal de Pinda-
monhangaba, por meio dos ve-
readores Professor Oswaldo e 
Gislene Cardoso.

Pinda se candidata 
a "Município de 
Interesse Turístico"

A candidatura de Pinda ao MIT conta com diversos apoiadores

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no 
próximo dia 15 de junho de 2018 às 15h, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018.
Todos estão convidados.
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O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 09/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018 .

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011 

 
 

Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP 
Fone: (12) 3642-1249         -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

COMUNICADO 
 

  O Conselho Municipal de Educação comunica que no dia 06 de junho de 2018, foi realizada  na Nova 
SEC, Rua Senador Dino Bueno, 119- Centro, às 18:30 hs, a 4º Reunião Ordinária de 2018, com a seguinte 
pauta: 
1) Leitura da Ata anterior datada em 25 de abril de 2018. 

 
2) Esclarecimento do motivo pelo qual não ocorreu a Reunião Extraordinária agendada em 09 de maio  
(falecimento de parente de um dos conselheiros) e também da Reunião Ordinária do dia  30/05 (Greve dos 
Caminhoneiros- falta de combustível). 
 
3) Continuação da Leitura iniciada na reunião anterior, do Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do  
Sistema Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba, onde os conselheiros tiveram a oportunidade de dar 
as sugestões e alterações para colaborar com o objetivo proposto neste documento. 
 
4) Leitura dos e-mails recebidos pelo CME: Convite para o evento Transformando Vidas em Aprendizagem,  
Leitura da programação cultural para toda família do Mês de junho de 2018, leitura sobre considerações acerca 
da reposição de aulas-Greve dos caminhoneiros-orientações contidas nas Circulares nº 009/18, 011/18 e 012/18- 
SEC-DPE, leitura da Nota Oficial Servidores Municipais acerca da Ação Direta da Inconstitucionalidade nº 
209446625.2018.8.26.0000. 
 

5) Distribuição dos livros do Laboratório de Atividades Lúdicas Africanas : Contextos e Práticas na Formação  
Docente, organizadores: Cristiano Marcelo Moura, Daniel Ribeiro, Ivan Arruda, sob a supervisão das 
professoras: Maura Prado Vieira, Edna Alves Reino, Patrícia Alves de Oliveira Vargas, Tatiane Regiane Milena 
Duarte Meirelles Cuba, trabalho realizado durante 4 anos com a parceria da CAPES-PIBID-FUNVIC, 
agradecimentos  a Diretora Regional de Ensino  Prof.ª Gicele de Paiva , por ter permitido a realização do Projeto 
nas Escolas Estaduais: Professora Ivone Nogueira, Escola Professora Gabriella Monteiro de Athayde 
Marcondes, Escola Professor Antônio Aparecido Falcão, Escola Monsenhor João José de Azevedo e Escola 
Pedro Silva. O Projeto PIBID/FUNVIC em parceria com a CAPES encerrou nas Escolas Estaduais podendo 
ser renovado,  este ano o convite também foi feito ao Secretário Municipal de Educação de Pindamonhangaba 
Prof. Júlio César Augusto do Valle , que já  manifestou interesse ao Projeto PIBID para atender as Escolas da 
Rede Municipal de Ensino. 
 

6) PROGRAMA VOTORANTIN PELA EDUCAÇÃO (PVE) PROJETO TODOS JUNTOS PELA LEITURA- 
GRUPO VOTORANTIN E FÍBRIA, parceria  com  A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Projeto de Leitura nas escolas  serão acompanhadas pelas técnicas da Secretaria de Educação Irene Ribeiro de 
Aguiar Mello e Luciana Simonetti Garcia dos Santos e com a professora Maura Prado Vieira, da Escola Prof. 
Orlando Pires, como  Técnica mobilizadora Social, a qual sugeriu em abril 2018 no primeiro encontro com a 
Equipe Mobilizadora da Votorantin e formadoras,  o PROJETO BONDELER, podendo ser atrelado ao 
PROJETO TRILHOS PEDAGÓGICOS ,que é uma parceria com a Secretaria de Educação e Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, desta vez com  leitura de livros durante o passeio no Bondinho Pinda/Campos , o 
projeto foi socializado em plenária com a Equipe Votorantin representante  e  também no CME, onde as escolas 
cadastradas e todos  serão convidados a participar. Na primeira formação, já tivemos  aceitação total de sua 
equipe mobilizadora, também das formadoras Ana Carolina e Jaqueline e da diretora do Departamento 
Pedagógico Luciana Ferreira e do Secretário Júlio. Neste mês junho será dado início as Caixas para coletas de 
doação de livros  que serão distribuídos em vários pontos da cidade mobilizando e convidando  todos juntos 
pela leitura. 
 

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2018 
 

Maura Prado Vieira             
Membro Conselheiro 

Presidente do CME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de capacitação para ações 
de apoio e educação junto à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção 
Básica em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Pindamonhangaba”, 
com entrega dos envelopes até dia 28/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 065/2018 (PMP 12710/2018) 
Para “aquisição de equipamento odontológico completo (cadeiras odontológicas) 
para as unidades de saúde do ESF Feital, ESF Cruz Grande e ESF Santa Cecília”, 
com entrega dos envelopes até dia 04/07/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018) – reabertura 
Para “aquisição de um veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros para 
compor a frota da Secretaria de Saúde, especifi camente para atender a USF Cruz 
Grande”, com entrega dos envelopes até dia 04/07/18 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São 
Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 120/18
Comunicado de DEFERIMENTO: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 010636 DATA 
PROTOCOLO: 06/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000705-1-3 
DATA VALIDADE 09/05/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE 
MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
COMPLEMENTARES.
RAZÃO SOCIAL: BASLER 
OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGIA 
LTDA
CNPJ/CPF: 13406788/000--82
ENDEREÇO: RUA DR JOSE 
TEMMER N°: 74
COMPLEMENTO:  
BAIRRO:    PARQUE DO IPÊ
MUNICÍPIO: 
PINDAMONHANGABA CEP: 
12.410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIELA BASLER 
BARRETO CPF: 15967918884
RESP. TÉCNICO: DANIELA BASLER 
BARRETO CPF: 15967918884
CBO: CONS. PROF.: 
CRM N º INSCR .: 12501- SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 09/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 121/18
Comunicado de DEFERIMENTO: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 014048 DATA 
PROTOCOLO: 09/05/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000705-1-3 
DATA VALIDADE 18/05/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE 
MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
COMPLEMENTARES.
RAZÃO SOCIAL: ALMERIO PAULO 
WOLFF
CNPJ/CPF: 60888440863
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO 
DA SILVA N°: 205
COMPLEMENTO:  
BAIRRO:    BOA VISTA
MUNICÍPIO: 
PINDAMONHANGABA CEP: 
12.401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: ALMERIO PAULO 
WOLFF CPF: 60888440863
RESP. TÉCNICO: ALMERIO PAULO 
WOLFF CPF: 60888440863
CBO: CONS. PROF.: CRM 
N º INSCR .: 14337- SP  
   
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 09/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 122/18
Comunicado de DEFERIMENTO: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 034838. DATA 
PROTOCOLO: 17/11/2017
Nº CEVS: 353800601-561-000-623-1-6 
DATA VALIDADE 14/05/2019
CNAE: 5611-2/03   ATIVIDADE 
COMERCIO DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL: CLUBE 
RECREATIVO CRIANÇA FELIZ LTDA
CNPJ/CPF: 14217398/0001-27
ENDEREÇO: RUA GOIABAL 
N°:300
COMPLEMENTO:  
BAIRRO:    CAMPINAS
MUNICÍPIO: 
PINDAMONHANGABA CEP: 
12.415-200 UF: SP
RESP. LEGAL: LEVY BARBOSA JUNIOR 
CPF: 40144544873
RESP. TÉCNICO:  
CPF: 
CBO: CONS. PROF.:  N º 
INSCR .:   
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 14/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 123/18
Comunicado de DEFERIMENTO: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 010083 DATA 
PROTOCOLO: 29/03/2018
Nº CEVS: 353800601-812-00006-1-2 DATA 
VALIDADE 04/05/2019
CNAE: 8122-2/00   ATIVIDADE 
ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS
RAZÃO SOCIAL: CARLOS 
ROBERTO MACHADO ME
CNPJ/CPF: 131562510001-01
ENDEREÇO: RUA OSWALDO 
CRUZ N°: 128
COMPLEMENTO:  
BAIRRO:    SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: 
PINDAMONHANGABA CEP: 
12.410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: CARLOS 
ROBERTO MACHADO  CPF: 
07234579800
RESP. TÉCNICO: CARLOS 
ROBERTO MACHADO  CPF: 
07234579800
CBO:CONS. PROF.: CRQ N º 
INSCR .: 04363016 - SP 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 04/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018 .

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 124/18
Comunicado de DEFERIMENTO: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 037443 DATA 
PROTOCOLO: 15/12/2017
Nº CEVS: 353800601-477-000165-1-9 
DATA VALIDADE 10/05/2019
CNAE: 4771-7/01     ATIVIDADES 
COMERCIO VARERJISTA DE 
MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: FT FARMA 
DROGARIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 18735905/0001-75
ENDEREÇO: AVENIDA 
KASSATO MARU N°: 277
COMPLEMENTO:  
BAIRRO:    CIDADE JARDIM
MUNICÍPIO: 
PINDAMONHANGABA CEP: 
12.424-360 UF: SP
RESP. LEGAL:              FERNANDA 
CAROLINA DE OLIVEIRA CPF: 
33744861856
RESP. TÉCNICO: THAYNARA 
BALDIM XAVIER CPF: 374166661856
CBO: CONS. PROF.: 
CRF N º INSCR .: 71125 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 10/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018 .

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 126/18
Comunicado de DEFERIMENTO: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 08383 DATA 
PROTOCOLO: 15/12/2017
Nº CEVS: 353800601-477-000165-1-9 
DATA VALIDADE 18/05/2019
CNAE: 4771-7/01     ATIVIDADES 
COMERCIO VARERJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO 
DE FORMULAS
RAZÃO SOCIAL: EWS FARMA COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 12457668/0007-37
ENDEREÇO: RUA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS N°: 83
COMPLEMENTO: 
BAIRRO:    CENTRO  MUNICÍPIO: 
PINDAMONHANGABA CEP: 
12.400-370 UF: SP
RESP. LEGAL:        FABIANA DE MORAIS 
GERAIGIRE CPF: 
25866623854
RESP. TÉCNICO: ANA ILA DE PAULA 
PEREIRA CPF: 36994702880
CBO: CONS. PROF.: 
CRF N º INSCR .: 75524 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. 
de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 18/05/2018, O ACIMA 
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018 .

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde



Pindamonhangaba, 14 de junho de 2018 Tribuna do Norte 5

ulturaC

Pinda recebe espetáculo 
“Guardado em Silêncio”
Inspirado no livro de “Romanos”, 
drama revive o período do 
Holocausto, no dia 30 de junho

Eros Prado traz para Pin-
damonhangaba, no sábado 
(16), toda irreverência de seus 
personagens, e mostra ao vivo 
todo humor vivido nos pro-
gramas de televisão e no You 
Tube. Paródias, rimas, esque-
tes, trotes da ofensa e muita 
interação fazem do show um 
espetáculo exclusivo e muito 
divertido.

Nascido em Montevidéu 
(URU) e criado na cidade de 
Pinhalzinho, interior de SP, 
Eros Prado engajou, aos 16 
anos, no grupo de Teatro Ar-
teAtrando na cidade de Am-
paro, interior de SP e ganha-
va a vida como animador de 
hotéis. Em um destes hotéis 
conheceu Márvio Lúcio, o 
“Carioca”, que o indicou para 
fazer um teste no Programa 
Pânico, no qual permaneceu 
por três temporadas. Sua ex-
periência com teatro e anima-
ção torna suas apresentações 
diferenciadas. Seus shows são 
marcantes pelo seu carisma, 
sua simpatia e sua interação 
com a plateia, que sempre se 
entusiasmam com suas brin-
cadeiras.

Atualmente, Eros Prado 
está no elenco do humorístico 
“A Praça é Nossa”, no SBT, e 
já passou pelos seguintes pro-
gramas e emissoras: Pânico 
na Band; República do Stan-
d´Up (Comedy Central); Ce-
ará Fora da Casinha e Treme 
Treme (Multishow). O humo-
rista também é conhecido pelo 

Estão abertas as inscrições para o “15° Festival 
de Interpretação da Música Sertaneja”

COLABOROU COM O TExTO
 JENNiFER GONçALvES

 
As inscrições para o 15° Fes-

tival de interpretação da Música 
Sertaneja “Luiz Carlos Cardoso” 
começaram na quarta (13) e se-
guem até dia 27 de julho e po-
dem ser realizadas no site oficial 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba (www.pindamonhangaba.
sp.gov.br).

Podem participar cantores 
solo, em dupla, trio ou banda, 
porém os candidatos poderão 
inscrever apenas uma música 
em apenas uma categoria. As 
categorias são: ‘Jovem Música 
Sertaneja’, em que os inscritos 
interpretarão as jovens músicas 
do sertanejo e poderão utilizar 
qualquer tipo de instrumen-
to; categoria ‘Música Raiz’, os 
candidatos irão apresentar em 
dueto músicas com o tema de 
natureza ou homem do campo 
e só poderá utilizar violão, viola 
e acordeão; na categoria indi-
vidual, as apresentações devem 
ser solo e o participante deverá 
tocar e cantar, podendo utilizar 
qualquer instrumento e cantar 
músicas raiz ou jovem.

O festival será realizado nos 
dias 5 e 12 de agosto, às 9 ho-
ras, no Espaço Cultural “Luiz 
Carlos Cardoso”. No dia 5 de 
agosto (domingo), acontece a 
classificação dos três candidatos 
de cada categoria com a maior 

pontuação segundo o júri. Eles 
irão pra grande final que acon-
tece dia 12 de agosto (domingo). 
Após as apresentações, será fei-

O tradicional festival para intérpretes de música sertaneja premiará os três primeiros vencedores de cada categoria

ta a entrega dos troféus.
O Festival de interpretação 

da Música Sertaneja é promovi-
do pela Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio do Departa-
mento de Cultura e Patrimônio 
Histórico, em cumprimento à 
Lei n° 3.911, de 24 de maio de 

2002, e tem como objetivo in-
centivar a música sertaneja, re-
velar novos talentos e promover 
o intercâmbio artístico cultural.

As memórias de um sol-
dado do exército alemão 
ao lembrar de sua vizinha 
judia na Noite dos Cris-
tais Quebrados – onda de 
agressões contra o povo 
judeu na Alemanha e na 
Áustria, em novembro de 
1938, que marcou o início 
do Holocausto, no ano 
seguinte – são o tema cen-
tral do espetáculo “Guar-
dado em Silêncio”. A peça 
tem o patrocínio da Total 
Lubrificantes do Brasil, 
por meio do Programa de 
Ação Cultural (ProAC).

“Queremos disseminar 
e incentivar projetos cul-
turais, pois as pessoas são 
tocadas e transformadas 
pela arte. O apoio a obras 
originalmente brasileiras 
e encantadoramente poéti-
cas, como essa, contribuir 

para esse objetivo, bem 
como para a democratiza-
ção da cultura em nosso 
país”, destaca Adriana Bra-
cale, gerente de Marketing.

Inspirado no livro de 
“Romanos”, “Guardado 
em Silêncio” é encenado e 
produzido pela Cia. Alvo. 
O espetáculo tem duas 
apresentações exclusivas 
e gratuitas em Pindamo-
nhangaba, às 18 e às 21 
horas do dia 30 de junho, 
no Teatro Galpão, que fica 
na rua Luiza Marcondes 
de Oliveira, nº 2.750 – Par-
que das Nações.

Os ingressos gratuitos 
podem ser retirados no 
dia da apresentação, uma 
hora antes do início do 
espetáculo. A montagem é 
recomendada para maio-
res de 12 anos.

Pixabay

Humorista Eros Prado apresenta 
show “Entre Risos e Rimas”

seu canal “Pagode da Ofensa”, 
na plataforma You Tube, que 
conta, atualmente, com 2 mi-
lhões de inscritos.

A apresentação na cidade 
será a partir das 21 horas, no 

Paineiras Country Club. ingres-
sos e mesas podem ser adquiri-
dos  no próprio clube ou na loja 
Neto Jeans. Mais informações 
pelos telefones (12) 3642-8599 
ou (12) 99740-1612.

Humorista integra elenco do programa “A Praça é Nossa” 

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Arquivo TN

Na época do acidente, a estação de Pindamonhangaba ainda apresentava as características 
originais de sua criação. O prédio foi completamente remodelado em 1930 pelo construtor 
Dimitrius Stambolos (no detalhe)

Colisão de trens na estação de Pinda em 1920
Eram 19 horas de segunda-

feira, 30 de julho de 1920. 
Um trem cargueiro denominado 
‘especial de lenha’ fazia manobras 
na estação da Estrada de Ferro 
Central do Brasil de Pindamo-
nhangaba quando surgiu outro 
cargueiro e o choque foi inevi-
tável, ocasionando um acidente 
com vítimas.

O acidente foi divulgado na 
edição de 1º/8/1920 do jornal lo-
cal (extinto) A Situação. Na ma-
téria consta que a colisão entre 
os comboios causou ferimentos 
nos foguistas e maquinistas, ava-
riou  a locomotiva do especial de 
lenha e danifi cou alguns carros. 
E que para socorrer os feridos 
foi chamado o Dr. Manuel Igná-
cio Romeiro, “que prontamente 
compareceu ao local”. Um pedi-
do especial de socorro foi envia-
do ao depósito da estrada de fer-
ro, em Cachoeira, “que chegou às 
22 horas, ativando, em seguida, 
a desobstrução da linha.”

Segundo o jornal, o acidente 
teria ocorrido “por inadvertên-
cia do guarda-chaves (apesar 
do tempo em que aconteceu o 
fato, omitiremos o nome desse 
profi ssional), que dera entrada 
a um trem de cargas procedente 
de Jacareí.”

A diretoria da Central do 
Brasil havia aberto inquéri-
to administrativo para apurar 
responsabilidades, tendo o fato 
sido levado ao conhecimento 
das autoridades do município.

Com referência à suposta 
negligência do guarda chaves, 
na matéria o jornal A Situação 
adiantava que apesar de não 
inocentar o guarda responsável 
pelo desastre, cabia àquele ór-
gão de imprensa informar que 

“o mesmo era um empregado 
antigo e estimado, que, talvez 
assoberbado, viu-se de um mo-
mento para outro comprometi-
do pela terrível fatalidade.”

Aqui é oportuno mencionar 
que guarda-chaves é o ferroviário 
manobrista que controla as cha-
ves nos desvios ou entroncamen-
to dos trilhos, é ele quem altera a 
chave do trilho que defi ne a dire-
ção por onde o trem irá seguir.

Prosseguindo, revelava o jor-
nal que em relação ao grande 
movimento de trens daquela fer-

 Junho

Junho que trazes tuas noites frias
enfeitadas de estrelas e luar...
Que lembras festas, cantos e alegrias
que as tradições nos fazem recordar...
 Junho – mês das fogueiras crepitantes,
 das bombas e foguetes soltos no ar,
 dos balões coloridos dos amantes
 sertanejos que dançam a sonhar...
  Junho – passado que se faz presente
  a revolver as cinzas das fogueiras
  - das fogueiras da vida – que se sente
  extinguir suas chamas derradeiras...
   Junho que vens e vais todos os anos
   a despertar em nós recordações!...
   Deixa  no teu passado os desenganos
   e traz-nos sonhos bons aos corações!...

Luys de Castelar, Tribuna do Norte, 22 de junho de 1969.

que as tradições nos fazem recordar...
Junho – mês das fogueiras crepitantes,

rovia, a equipe designada para o 
serviço noturno era defi ciente, 
destacando que na noite anterior 
à do acidente, tinham informa-
ção de que 29 comboios haviam 
passado por aquela estação. 

ESTAÇÃO 
PINDAMONHANGABA

Para encerrar os comen-
tários na divulgação do triste 

acontecimento, o jornal colo-
cava-se em defesa dos ferroviá-
rios, alertando que “os empre-
gados sujeitos a pernoites tra-
balhosos o faziam extenuados 
pelos constantes serviços de 
cargas e descargas de mercado-
rias”. E concluía com o seguinte 
alerta dirigido ao responsável 
pela estação Pindamonhanga-
ba: “Atente, portanto, o ilus-

tríssimo  Dr. Assis Ribeiro que 
um serviço nestas condições 
está sempre sujeito a desastres 
da natureza do que se verifi cou 
segunda-feira, e que a respon-
sabilidade indireta, nesse caso 
mais criminosa, é daqueles que 
não conhecem a relatividade 
humana para a compensação 
pecuniária e de repouso nas 
exigências do serviço.”

C E N T R A L   D O   B R A S I L 
O objetivo do Governo Federal 

ligando São Paulo ao Rio de Janeiro 
por intermédio das ferrovias, era o de 
transportar a imensa produção cafeeira 
proveniente da região do Alto Paraíba. 
Infelizmente, aconteceu a decadência 
do produto nas terras do Vale e o café 
passou a ser cultivado em outras regiões.

Para dar continuidade ao 
importante meio de transporte, 
o governo optou, em 1891, pela 
encampação da EF São Paulo/Rio, 
incorporando-a à antiga EF Pedro II, 
que devido à proclamação da República 
(1889), passara a ser denominada 
Estrada de Ferro Central do Brasil,  
afi nal não eram convenientes ao 
governo da República quaisquer 
denominações que lembrassem o 
governo imperial. Foi a partir daí que 
surgiu a inesquecível Central do Brasil.

Por várias décadas 
Pindamonhangaba contou com uma 
das estações da Central do Brasil, 
que depois passou a ser denominada 
RFFSA - Rede Ferroviária Federal. 
Havia o movimento constante dos 
embarques e desembarques. Viajava-

se para São Paulo, para o Rio e 
para todos os municípios entre as 
duas metrópoles onde houvesse uma 
estação. Até que a rodovia Presidente 
Dutra surgiu como o grande meio de 
transporte para passageiros e cargas.

Por conta disso, os trens de 
passageiros deixaram de circular, e 
houve uma queda nos trens de carga (o 
Brasil, infelizmente, deixou de investir 
na malha ferroviária). A RFFSA não 
pôde competir com os ônibus e os 
caminhões. 

Hoje os trens ainda cortam 
Pindamonhangaba, agora pertencem 
a MRS Logística. Mas quando param, 
param a cidade com suas manobras. 
Não há mais aquele romantismo 
típico de uma estação, as emoções 
das chegadas e das partidas. São só 
cargueiros cortando madrugadas 
com seus apitos plangentes. São só 
máquinas, cuja cadência sonora 
produzida pelo atrito sobre os trilhos 
despertam reminiscências nos corações 
saudosistas... saudosos  das antigas 
composições de passageiros da Central 
do Brasil.
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