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“Circo de Quebra” chega
em Pinda neste sábado
Já tem programação para o próximo sábado (15)? Que tal assistir a um espetáculo
que reúne artistas circenses em um cabaré
ao melhor estilo circo de rua?
A convite do Circuito Cultural Paulista,
o “Circo de Quebra” visitará Pindamonhan-

gaba para fazer uma grande apresentação.
Dinâmico, o projeto conta com esquetes de
diferentes estilos e modalidades circenses
como, malabarismo, bambolê, monociclismo e música. O show é apresentado por
‘Deco’ e ‘Batatinha’, uma atrapalhada dupla

de palhaços que interagem, desaﬁam e brincam com a plateia.
A apresentação ocorrerá às 16 horas,
no Teatro Galpão. A retirada dos ingressos
acontecerá com uma hora de antecedência.
PÁGINA 5
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“Noite da Pizza” da Casa
Transitória é neste sábado

Editorial
Resultados do trabalho conjunto

A meta era superar a quantia arrecadada no
ano passado: 57 mil peças. Mas, o engajamento
de todos os envolvidos – voluntários e doadores –,
permitiu que a campanha alcançasse números
bem maiores que a expectativa: mais de 100 mil
agasalhos foram coletados.

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Mais uma noite de ro-

dízio de pizza agitará a
Casa Transitória “Fabiano
de Cristo” de Pindamonhangaba neste sábado
Divulgação

De acordo com informações do Fundo
Social, devido à solidariedade da população,
a campanha pôde se estender até o mês de
setembro.

Dessa arrecadação, cerca de 80 mil agasalhos
já foram distribuídos (até o momento) –
beneﬁciando moradores dos bairros Araretama,
Castolira, Goiabal, Jardim Regina, Vale das
Acácias, Azeredo, Oliveiras e Bonsucesso.

Um diferencial da doação consciente é que
as pessoas podem escolher quais peças desejam
levar para casa. A ideia é que elas levem o que
servirá para sua família, evitando que roupas,
calçados ou cobertores recebidos ﬁquem sem uso
em suas residências.

Organizada pelo Fundo Social de
Solidariedade e pela Prefeitura, a “Campanha do
Agasalho 2018” contou com diversos parceiros e
com o trabalho conjunto entre os setores público e
privado.

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O LIVRO
“EXTRAORDINÁRIO”, DE R. J. PALACIO

Degustação da massa começará às 20 horas

(15), a partir das 20 horas.
O valor da entrada individual será de R$18,90, com
exceção de crianças menores de cinco anos, que
poderão comer de graça,
e as de seis a 10 anos de
idade, que pagam apenas
metade.
A organização ﬁlantrópica realiza a “Noite da Pizza” como forma de arrecadação de recursos para
a continuidade de seus
trabalhos de prestação
gratuita de apoio social às
famílias, crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade. O evento
beneﬁcente deste ﬁm de
semana também terá a
opção de pagamento com
cartão de crédito, para
que mais pessoas possam
degustar a massa à vontade e, assim, contribuir
para o funcionamento da
Casa Transitória.
A noitada gastronômica acontecerá na sede da
entidade, localizada na
rua Frei Fabiano de Cristo, 555 - Crispim. Mais
informações podem ser
adquiridas pelo telefone:
3642-6277.

Abertas inscrições para prêmio sobre Tecnologia da Informação
Estão abertas as inscrições para a edição 2018 do
“Prêmio Unesco King Hamad Bin Isa Al-Khalifa”, voltado a iniciativas que usam
Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TICs)
em Educação. A premiação
tem como foco identiﬁcar e
valorizar, em todo o mundo,
projetos e programas apoiados por tecnologias inovadoras, utilizadas em benefício
de grupos de alta vulnerabilidade. Podem concorrer
trabalhos de educadores individuais, grupos, escolas e
instituições educacionais públicas e privadas.
Criado pelo Reino do
Barém, em 2005, a premiação tem estimulado o uso de
novas tecnologias para expandir as oportunidades de
acesso à escola e promover

a melhoria da qualidade de
ensino em comunidades de
baixa renda. São valorizadas iniciativas que mesclam
uso de tecnologia tradicional com aplicações de ponta,
como soluções inovadoras
para superar barreiras de infraestrutura ou para reduzir
custo de acesso; inovações
para aprendizagem on-line;
sistemas de aprendizagem
inteligente; big data, tecnologias de imagens, entre outras.
Os projetos deverão ser
submetidos
diretamente
pelo candidato, em inglês ou
francês, por meio da plataforma virtual do prêmio - http://
en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize/
nomination. O prazo de inscrições vai até dia 31 de outubro. Serão premiados dois

projetos. Sendo que, cada
um receberá um prêmio em
dinheiro, no valor de 25 mil
dólares. Os vencedores serão

homenageados em uma cerimônia a ser realizada na sede
da Unesco, em Paris, na França, em março de 2019.

PROJETO: “CARTA DO LEITOR”
Boa tarde, Jornal Tribuna do Norte!
Eu me chamo Lúcia Cristina, estudo no 4º ano B, na escola Professor Augusto César Ribeiro. Li a matéria que falava
sobre o desﬁle de 7 de setembro que seria realizado em novo
local, na rua 7 de setembro no centro da cidade em frente a
nova praça, gostei da mudança, já que o local ﬁcou ótimo. Espero que a população pindense tenha gostado do desﬁle que foi
muito bonito.
Parabéns a todos vocês do jornal que está sempre trazendo
informação e conhecimento!
Abraços,
Lúcia Cristina Monteiro Pereira Nascimento
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018

Divulgação

De leitura dinâmica,
prazerosa e envolvente,
“Extraordinário” conta a
história de August Pullman. Auggie, uma criança que nasceu com uma
séria síndrome genética
que o deixou com deformidades faciais, fazendo
com que ele passasse por
diversas cirurgias e complicações médicas ao longo dos seus poucos anos
de vida.

Nossa Terra

NOSSA GENTE

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

ARQUITETURA POÉTICA DE MAURÍCIO CAVALHEIRO

Auggie foi educado
em casa até os 10 anos,
quando começou a frequentar o quinto ano em
uma escola de verdade.
Ser o aluno novo não é fácil, mas com um rosto tão
diferente pode ser ainda
mais difícil! Auggie vai ter
que convencer seus colegas do colégio particular
de Nova York que, apesar
de sua aparência diferente, ele é um menino igual a
todos os outros.

para as crianças está obra
faz muito sucesso entre
o público jovem, principalmente pelo fato de que
em diversos momentos
acabamos por nos colocar
no lugar do protagonista,
absorvemos as suas sensações, a sua pureza, suas
emoções e que mesmo com
essa deformidade facial é
apenas um garoto como
qualquer outro que apenas quer ter amigos e viver feliz.

Por se tratar de um
livro infantil, a sua linguagem é simples e de
fácil compreensão, e sua
narrativa é em primeira
pessoa. Isto é, acompanhamos o ponto de vista
de Auggie em sua narrativa. Apesar de ser voltado
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A poesia nasceu para o
menino ou o menino nasceu para a poesia? Enigma difícil de responder
quando se trata do escritor Maurício Cavalheiro
pois tudo o que ele vê,
ouve e escreve é poesia!
Laureado em diversos
concursos literários desde
que concebeu os primeiros versos, sua obra tem
sido ediﬁcada assim como
os passarinhos constroem
seus ninhos, no tempo de
cada verso, decada estrofe, de cada livro. Tempo
indispensável para escrever a sua arquitetura poética, arquiteto que ele é de
poesia.
O primeiro verso? Ele redigiu no 3º Ano
Primário no “Alfredo Pujol” quando a professora
solicitou aos alunos uma
composição a partir da
gravura de um pássaro
azul. O menino deixou a
imaginação voar e escreveu o que seu coraçãozinho ditava. Surpreso
ﬁcou quando Dona Chiquinha Amadei fez questão de ler sua produção
literária para a classe. No
gesto da professora estava implícita a autorização
necessária para seu ingresso deﬁnitivo no “país
da imaginação”, este lugar
fora do tempo e do espaço
aque só os artistas têm livre acesso.
Desde então, o poeta
Maurício, também aluno do Rodrigo Romeiro,
do Ginásio Industrial e

Arquivo pessoal

O primeiro verso ele redigiu
quando ainda estava no 3º ano
da escola Alfredo Pujol

do João Gomes de Araújo foi encontrando cenários e temas para redigir poesias (Lágrimas de
Amor/1987, Vestígios de
uma grão de areia/2017);
cordéis (O Casamento do
Conde Fá com a Princesa do Norte/2015, Um
Caso de Amor na Parada Vovó Laurinda/2015,
Zé Ruela e a Capela de
Sant’Ana/2017);
livros
infantis (O Sapinho Jogador de Futebol/1991 e
Histórias de uma Índia
Puri/2015); contos (O Estuprador de Velhinha &
Outros Causos, 2011); trovas; crônicas e, em breve,
o primeiro romance.
Escritor que domina
com maestria diferentes
gêneros literários, suas
trovas têm conquistado
os primeiros lugares nos
Jogos Florais de Nova Friburgo, concursos de Juiz
de Fora, Rio de Janeiro,
Balneário Camboriú e
Pindamonhangaba. Entre
elas, encontro uma joia
rara, a que exalta a indes-
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“A escrita, para Mauricio, é uma
dádiva divina e, por isso, sua
obra estará sempre a serviço do
Bem e do Amor...”

critível beleza de Pindamonhangaba:
Deus pôs na Terra um retrato
do céu; E, ao vê-lo, se gaba
a exclamar estupefato:
Linda Pindamonhangaba!

Dos textos premiados,
ressalto o conto “Destino?”, vencedor do Mapa
Cultural Paulista 1988 em
que o magníﬁco escritor
pindamonhangabense
sob o falso nome de “Denise Donte” conseguiu a
singular proeza de redigir
um conto de 195 palavras
iniciadas com a letra D (in
Antologia da Academia
Pindamonhangabense de
Letras/2012).
Na Tribuna do Norte,
Maurício Cavalheiro assina a coluna “Proseando”,
de crônicas humorísticas,
veiculadas
quinzenalmente às quintas-feiras.
Uma outra particularidade dessas crônicas é a de
que, muitas vezes, ele as
ilustra com desenhos de
sua autoria. Artista nato,

assinou inúmeras charges
veiculadas no “Nheengatumirim” (Periódico da Academia Pindamonhangabense de Letras) e, também, a
capa e as ilustrações de seu
livro “Histórias de uma Índia Puri”.
Membro da União Brasileira de Trovadores e da
Academia Pindamonhangabense de Letras, Maurício
Cavalheiro vê em seu trabalho de escritor, o seu propósito de vida, algo maior do
que obter riqueza e fama.
A escrita, para Mauricio, é
uma dádiva divina e, por
isso, sua obra estará sempre
a serviço do Bem e do Amor.
Em sua página do facebook, Maurício Cavalheiro abre uma vitrine para
o mundo e uma janela
parao seu próximo livro
(Pode deixar que eu conto/
Crônicas). Como podemos
constatar, o contabilista de
proﬁssão é um dos mais
renomadosarquitetos de
poesia de sua terra natal!
O que mais me encanta
em Maurício Cavalheiro?
A grandeza de sua humildade e o seu amor por tudo
e por todos, presentes em
cada verso, em cada linha,
em cada livro que publica.
Quem adentra sua obra
passeia por jardins ﬂoridos, por bosques repletos
de pássaros azuis e um rio
profundo, tão belo e profícuo quanto o nosso Ribeirão Grande, na época em
que nossa terra nem tinha
nome e nossa gente era
apenas os índios puris...
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“Campanha do Agasalho”
arrecada mais de 100 mil peças
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Neste ano, a “Campanha do Agasalho em Pindamonhangaba” superou a
quantia arrecadada no ano
anterior que foi de 57 mil
peças, alcançando mais de
100 mil agasalhos coletados.
De acordo com o Fundo Social, devido à solidariedade
da população, a campanha
pôde se estender até o mês
de setembro.
Até o momento cerca
de 80 mil agasalhos já foram distribuídos nos bairros Araretama, Castolira,
Goiabal, Jardim Regina,
Vale das Acácias, Azeredo,
Oliveiras e Bonsucesso.
Nesta campanha, as pessoas podem escolher qual
peça desejam levar para
casa. Além da arrecadação
casa a casa que percorreu
a cidade, houve também

a coleta através das caixas
que foram distribuídas
em diversos pontos, como
prédios públicos, comércio, escolas, centros comunitários e igrejas.
A “Campanha do Agasalho 2018” foi organizada
pelo Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura
de Pindamonhangaba com
as parcerias de: Sabesp,
Exército, Hospital 10 de
Julho da Unimed, Delegacia da Mulher, Diretoria Regional de Ensino,
Polícia Militar, Shopping
Pátio Pinda e Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba.
A presidente do Fundo
Social, Cláudia Vieira Domingues, agradeceu a todos
os participantes da campanha, reforçando que a arrecadação é resultado do trabalho conjunto entre setor
público e privado.

Alíquota da Contribuição com
Iluminação tem atualização
Divulgação

Começa a valer a partir de setembro deste
ano a atualização da base
de cálculo da contribuição do Custeio da Iluminação Pública (CIP). Os
novos critérios seguem a
Lei Complementar n° 57
de dezembro de 2017.
A nova base de cálculo
da CIP é uma alíquota da
tarifa aplicada a iluminação pública deﬁnida
a partir da taxa de consumo. Consumidores de
baixa renda cadastrados
em programas sociais federais e municipais estão
isentos da cobrança.
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) é
responsável pela regulação
e ajustes da CIP. A taxa incide mensalmente na fatura
do consumo de energia elétrica dos contribuintes.
A Prefeitura de Pindamonhangaba
informa que a nova lei corrige distorções da Lei de
2014, que isentava diversos consumidores e por
outro lado cobrava uma
porcentagem alta de outros, como por exemplo,
o comércio e a indústria
que pagavam valores
altos. Este ajuste visa a
desonerar os setores que
geram emprego no município e isentar consu-

midores de baixa renda
cadastrados em projetos
sociais.
Nos novos critérios
as alíquotas serão efetuadas conforme a faixa
base de consumo. Na regra geral, quem consome
mais energia irá contribuir mais. As alíquotas
também estão deﬁnidas
em residenciais, comerciais e industriais.
O valor arrecadado
com a CIP é utilizado
exclusivamente para o
pagamento do fornecimento de energia em locais públicos, incluindo a
manutenção e expansão
da rede de iluminação.
Com esta atualização
a Prefeitura prevê para
o próximo ano a expansão da rede elétrica e a
modernização de toda
iluminação da cidade,
com a troca de todas as
lâmpadas do município
para LED com tele gestão. Isso signiﬁca, por
exemplo, o controle informatizado da queima de
lâmpadas, podendo identiﬁcar através de software
o local que foi queimado.
O projeto também prevê
instalação de novos pontos para instalação de câmeras de monitoramento
com internet.

Arquivo TN

Número superou a edição anterior, que arrecadou 57 mil peças

Fundo Social continua com
inscrições abertas para cursos
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba continua com
inscrições abertas para
os cursos “Administre
seu Dinheiro”, “Empreendedorismo”, “Negociação Criativa e Marketing Pessoal” e “Gestão
de Tempo e Consumo
Consciente”. Os estudos
oferecidos são resultados
da parceria da entidade
com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
As atividades ofere-

cidas,
gratuitamente,
pelo Fundo Social visam
à melhoria do desempenho social daqueles que
desejam participar das
aulas. Para realizar as
matrículas é necessário
apresentar os documentos pessoais como RG e
CPF; os cursos são destinados aos maiores de
18 anos. As inscrições e
informações podem ser
obtidas no Fundo Social
de Solidariedade que
ﬁca na rua Deputado
Claro César, 53 - centro,
ou pelo telefone 36432223.

Reprodução/internet

Estudos são da área de Gestão e Administração

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FAZ
ALERTA SOBRE A FEBRE MACULOSA
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Vigilância Epidemiológica da Prefeitura emitiu
alerta nesta semana sobre
a febre maculosa. Devido ao período de falta de
chuvas, torna-se ambiente propício para a proliferação de “carrapatos
estrela”.
Com o período de estiagem (que vai de julho a
novembro), a proliferação
de carrapatos, em especial
da espécie “estrela”, em
áreas com a presença de
capivaras, cavalos, bois e
vacas pode ter um signiﬁcativo aumento.
Não há dados cientíﬁcos que atestam a efetividade na aplicação de

acaricida e outros produtos que possam controlar a população do carrapato, podendo ainda
trazer efeitos danosos
à cadeia animal. A melhor prevenção é evitar
locais que proporcionam
condições favoráveis à
proliferação deste vetor,
como pastos, vegetação,
principalmente quando
há presença do hospedeiro primário (animais
de grande porte).
O diretor da Vigilância
Epidemiológica,
Rafael
Lamana, aﬁrma que por
esta razão é importante
manter limpos imóveis
e animais de pequeno e
grande porte, e quando
estiver em locais que tenha a presença de car-

Divulgação

rapato, que esteja com
calçado, roupas longas e
de cores clara para fácil
identificação da presença
do vetor.
É importante se manter atento e se atentar para
os sintomas da febre ma-

culosa que são: febre, dor
de cabeça, fraqueza muscular, entre outros. Em
caso de necessidade, procurar uma unidade saúde
mais próxima e relatar ao
médico sobre os sintomas
e locais visitados.
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Geral

Ministério do Trabalho realiza consulta
pública sobre o futuro do trabalho
O Ministério do Trabalho recebe, até o dia 18 de
novembro, sugestões sobre
os desaﬁos do trabalho em
um mercado cada vez mais
impactado pela tecnologia.
As sugestões da sociedade de entidades sociais
devem ser enviadas para o
e-mail: futurodotrabalho@
mte.gov.br, criado exclusivamente para as manifestações sobre o tema.
De acordo com o MTE,
as propostas recebidas e
aprovadas se juntarão às
contribuições reunidas em
audiências públicas e se-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.077, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Retiﬁcar a Portaria Geral nº 5.050, de 18 de julho de 2018, que altera a Portaria Geral nº
4.843, de 27 de abril de 2017 que compõe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - 2017/2019, onde se lê “EFETIVOS” leia-se “TITULARES”
Art. 2º Nomear a Sra Érika Cristina Camilo Jacob de Freitas para compor como suplente,
representante da Sociedade Civil, o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em substituição ao Sr. André Sales Demondes, nomeado pela Portaria Geral nº 5.050,
de 18 de julho de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do art. 2º à
26 de setembro de 2017.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.569, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.
Declara de Interesse Social o empreendimento Condomínio Vertical Residencial
que especiﬁca.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das
atribuições legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de
dezembro de 2008,
Considerando o projeto arquitetônico e urbanístico em análise no Departamento de
Planejamento e o requerimento através do Processo Externo nº 14.601/2018;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social o empreendimento Condomínio Vertical
Residencial de propriedade da JABUTICABEIRAS VILLAGE EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA, localizado na Avenida João Francisco da Silva, nº 2.620 terreno nº 02 – Bairro Feital, conforme descrição a seguir:
Área do Terreno:
Matrícula do Imóvel:
Tipo de Condomínio:
Nº de Unidades:

Divulgação

rão consolidadas em um
documento pelo Comitê
de Estudos Avançados Sobre o Futuro do Trabalho a
ser apresentado ao Conselho Nacional do Trabalho
(CNT) no dia 23 de novembro.
O objetivo do Ministério é reunir as sugestões
de como lidar com novas
proﬁssões, a qualiﬁcação
e a requaliﬁcação do trabalhador para se adaptar
aos avanços da tecnologia
e inovação nas empresas.
Mais informações em:
http://trabalho.gov.br/portal-mte/

17.327,32 m2
61.451 – CRI Pindamonhangaba/SP
Vertical
448

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 20 de agosto de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.558, DE 30 DE JULHO DE 2018.
Altera o Decreto n.º 5.556, de 24 de julho de 2018, que disciplina no âmbito da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, a sistemática
de atuação operacional dos agentes de trânsito
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais:
DECRETA:
Art. 1º O art. 6º do Decreto n.º 5.556, de 24 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 6º O Diretor do Departamento de Ações de Segurança deverá realizar o controle de
assiduidade, pontualidade e frequência dos Agentes de Trânsito, bem como providenciar a escala
de serviço dos mesmos, e suas respectivas alterações, devendo encaminhá-la ao Diretor do
Departamento de Trânsito, para a elaboração da folha de pagamento.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 30 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
========================================================================
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================
Às 15:00 horas do dia 29 de agosto de 2.018, na Sala de Reuniões do Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do
FPMP, Francisco Piorino Filho, Roberto Pereira de Souza, Regina Aparecida Araujo Ricotta (Suplente), todos
membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e
deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Revisão do quadro de pensionistas do FPMP;
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes dos balancetes mensais de junho de 2018, com o respectivo parecer
favorável dado pelo Conselho Fiscal; informou sobre o falecimento da Sra. Silvia Helena Rezende de Oliveira e do
Sr. Paulo de Andrade, conforme Certidões de Óbito apresentadas; e informou sobre a solicitação de inclusão da
pensionista Maria Aparecida da Silva Randes em razão do falecimento de seu esposo Alcebíades Martins Randes,
aposentado do FPMP, conforme Processo Externo nº 17.239/2018, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de
Administração.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos
presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

Roberto Pereira de Souza
Conselheiro

Francisco Piorino Filho
Conselheiro

Ana Flavia Mateus de Souza
Convidada
Regina Aparecida Araújo Ricotta
Suplente

Falha em sistema do
Governo Federal atrasa
atendimentos em Pinda

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 TIAGO DE OLIVEIRA HONÓRIO
BARBOSA, em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados,
e atendendo ao requerimento da credora ﬁduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra,
para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia
de R$ 3.321,59 em 10/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do
presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no
pagamento de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº
855552220320, ﬁrmado em 29 de junho de 2012, garantido por alienação ﬁduciária,
registrado sob nº 02, na matrícula nº 56.011, tendo por objeto o imóvel situado na
AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 430, APTO 304, BLOCO
11, ED. PARQUE PEDRA BONITA, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP
12.402-010. 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, 10 de setembro de 2018.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

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 056/2018 (PMP 10666/2018) – reabertura
Para “aquisição de um veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros para
compor a frota da Secretaria de Saúde, especiﬁcamente para atender o PSF – Posto
de Saúde da Família do Bairro Bom Sucesso”, com entrega dos envelopes até dia
25/09/18 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, especiﬁcamente para atender a USF Cruz
Grande”, com entrega dos envelopes até dia 25/09/18 às 08h e início da sessão às
08h30.
PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018)
Para “contratação de empresa para prestação de serviço especializado de
implantação e manutenção do patrimônio paisagístico de áreas verdes, APPs e
jardins públicos municipais”, com entrega dos envelopes até dia 26/09/18 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2018 (PMP 23547/2018)
Para “contratação de serviços de arbitragem de futsal, para atender campeonatos
organizados pela Liga Municipal de Futsal em parceria com a SEMELP”, com entrega
dos envelopes até dia 26/09/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 147/2018 (PMP 23553/2018)
Para “aquisição de câmara de conservação de vacinas para as unidades de saúde
ESF Azeredo, UBS Crispim e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira”,
com entrega dos envelopes até dia 27/09/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 148/2018 (PMP 23556/2018)
Para “aquisição de solução integrada e gerenciada de proteção antivírus, antispyware,
controle de dispositivos e proteção e detecção de intrusos (IPS/IDS) para as estações
de trabalho e servidores de arquivos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
incluindo instalação, atualização automática do software e assinaturas, conﬁguração,
treinamento e suporte técnico pelo período de 24 meses, conforme especiﬁcações
deste Termo de Referência”, com entrega dos envelopes até dia 27/09/18 às 14h e
início da sessão às 14h30.
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.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 159/2015 (PMP 18257/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 10/08/2018, ao contrato 178/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em
geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica) com reposição,
sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para
as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota
operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação até
12/08/2019, assinando pela contratante o Sr Josué Bondioli Júnior, e pela contratada,
empresa Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda, o Sr Jean Carlos dos
Santos.
PREGÃO Nº 160/2015 (PMP 18259/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 16/08/2018, ao contrato 193/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos
automotivos em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com
aplicação e/ou fornecimento de peças e componentes genuínos ou originais de
fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha Volkswagen, pertencentes à frota
operacional desta Prefeitura”, para prorrogação até 18/08/2019, assinando pela
contratante o Sr Josué Bondioli Júnior, e pela contratada, empresa Elizandra Mara de
Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.
PREGÃO Nº 161/2015 (PMP 18260/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 16/08/2018, ao contrato 194/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção
mecânica preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou
componentes genuínos ou originais de fábrica em caminhões e ônibus da frota da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação até 18/08/2019,
assinando pela contratante o Sr Josué Bondioli Júnior, e pela contratada, empresa
Elizandra Mara de Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.
PREGÃO Nº 162/2015 (PMP 18261/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 16/08/2018, ao contrato 192/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos
em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição,
sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica,
para veículos leves e utilitários de diversas marcas (Chevrolet, ﬁat, ford, Peugeot,
Mitsubishi, Renault, mahindra), modelos e tipos pertencentes à frota operacional da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação até 18/08/2019,
assinando pela contratante o Sr Josué Bondioli Júnior, e pela contratada, empresa
Elizandra Mara de Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.

Uma falha na plataforma online nacional de agendamento de exames e consultas com especialistas conhecida como SISREG, de responsabilidade do
Ministério da Saúde/Governo Federal, tem gerado
diﬁculdades e lentidão para o agendamento de exames e de consultas em Pindamonhangaba.
A Secretaria Municipal de Saúde já cobrou do
Governo Federal a correção dos problemas que têm
causado a inoperância parcial do sistema. De acordo com comunicado do Ministério da Saúde, a falha
ocorre em virtude de uma nova atualização na plataforma. Com isso, apenas em alguns momentos do
dia o sistema tem funcionado corretamente, porém,
mesmo assim, apresentado bastante demora – o
que tem prejudicado e, em alguns casos, impedido o
agendamento com a população.
O Governo Federal ainda informou que “técnicos
dos departamentos de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas e de Informática do SUS estão trabalhando para identiﬁcar os problemas na operacionalização do sistema o mais breve possível”.
A Secretaria de Saúde reitera que os atendimentos com clínicos nas unidades de saúde dos bairros
estão ocorrendo dentro da normalidade, como a aplicação de vacinas, programas de saúde, atendimento
de urgência e emergência no Pronto Socorro e PA de
Moreira César, bem como outros serviços que não
dependam do SISREG Nacional.
O município continuará cobrando o Governo Federal, via Ministério da Saúde, para que apresente
uma solução rápida e eﬁciente para o caso.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.570, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
Dispõe sobre a publicação da tabela de preços para anúncios do Jornal Tribuna do
Norte, mantido pela Fundação Dr. João Romeiro e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 12 da Lei nº 1.672, de 06 de maio
de 1980, e da Lei 1.180, de 18 de junho de 1970,
D E C R E T A:
Art. 1º Os espaços para publicidade no jornal “Tribuna do Norte”, de propriedade da
Fundação Dr. João Romeiro obedecerão à seguinte tabela de preços:
I - Em páginas determinadas, o preço de centímetro por coluna em preto e branco,
será de R$28,00 (vinte e oito reais);
II - Em páginas indeterminadas, o preço de centímetro por coluna em preto e branco,
será de R$17,00 (dezessete reais);
III - Na primeira página, em cores, o preço de centímetro por coluna será de R$40,00
(quarenta reais).
§1º Para a publicidade com página colorida, será acrescido 25% do valor.
§ 2º Para efeito de cálculo dos preços, considera-se a página do jornal com o tamanho
de 29,4 centímetros de largura por 52,0 centímetros de altura, sendo dividida por 6
(seis) colunas, com espaço de 05 (cinco) milímetros entre as colunas.
Art. 2º Os preços ﬁxados no art. 1º poderão ter o seguinte desconto:
I - Para os contratos com no mínimo 02 (duas) inserções, o desconto será de 20%
(vinte por cento);
II - Para os contratos com no mínimo 03 (três) inserções, o desconto será de 40%
(quarenta por cento);
III - Para os contratos com no mínimo 04 (quatro) inserções, o desconto será de 50%
(cinquenta por cento);
Art. 3º Para a publicação de ata, edital, licença ambiental, balanço, balancete,
comunicados pessoais e demais atos extrajudiciais o valor será de R$7,00 (sete
reais), o centímetro por coluna; incluso no valor a taxa de serviço de postagem.
§ 1º Além dos preços aludidos neste artigo e no artigo 1º, o jornal poderá cobrar
dos anunciantes os custos de produção da peça publicitária, tais como fotograﬁas,
desenhos, redação de textos e outros serviços pertinentes à produção mencionada;
caso esse trabalho seja produzido por agência de publicidade, caberá a mesma 20%
(vinte por cento) do valor total do anúncio.
§ 2º Para a publicidade institucional e de utilidade pública, as campanhas do governo
federal e estadual, poderá ser concedido o desconto de 10% (dez por cento).
Art. 4º O valor do exemplar do Jornal Tribuna do Norte para venda será de R$1,00
(hum real).
Parágrafo único. Ante a natureza de Diário Oﬁcial do Município, no qual são
publicados atos executivos e legislativos, os exemplares do Jornal Tribuna do Norte
poderão ser disponibilizados gratuitamente até 75% da tiragem diária do JORNAL,
DISTRIBUIDOS especialmente em órgãos públicos, DIRIGIDOS no comércio
e à população, em homenagem aos princípios da transparência, publicidade e
impessoalidade, norteadores da Administração Pública.
Art. 5º Os valores para assinatura do jornal Tribuna do Norte são:
§1º Assinatura Mensal, com média de 15 edições será de R$ 15,00 (quinze reais);
desde que a localidade esteja no roteiro de entregas, ou seja, região central e bairros
arredores, compreendidas até 6 km (seis quilômetros) da sede da Fundação Dr. João
Romeiro, incluso no valor a taxa de serviço de entrega.
§2º Para outras cidades e bairros fora da localidade do roteiro de entrega previsto no
caput deste artigo, o valor será de R$ 300,00 (trezentos reais), incluso no valor a taxa
de serviço simples de postagem.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 5.251, de 1º de dezembro de
2015.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
EDITALDECONVOCAÇAO
ASSEMBLEIA GERALORDINARIA
Ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de
Pindamonhangaba, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de
setembro de 2018, às 18h (dezoito horas), em primeira convocação, ou as 18h30(dezoito horas
e trinta minutos), em segunda convocação, na Sede da Entidade, sito a Rua Barão de Itapeva nº
85, centro, Pindamonhangaba-SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 01- Leitura
discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 02)- Deliberar sobre a previsão orçamentária
para exercício de 2019, acompanhado de suas peças contábeis; 03)- Parecer do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba, 12 de Setembro de 2018.
Henrique Alves Cazuo - Presidente.

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018
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Revistas do “Projeto
Território” chegarão
em breve às escolas
Reprodução/internet

Tribuna do Norte
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Pinda recebe "Circo de
Quebra” neste sábado
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
Neste sábado (15), a
convite do Circuito Cultural Paulista, o “Circo de Quebra” visita a
cidade para fazer uma
grande apresentação às
16 horas, no Teatro Galpão.

O “Circo de Quebra”
é um projeto dinâmico
que reúne artistas circenses em um cabaré ao
melhor estilo circo de
rua. O espetáculo conta
com esquetes de diferentes estilos e modalidades circenses como:
malabarismo, bambolê,
monociclismo, música;

o show é apresentado
por Deco e Batatinha,
uma atrapalhada dupla
de palhaços que interagem, desafiam e brincam com a plateia.
As retiradas dos ingressos
acontecerão
com uma hora de antecedência. O evento é livre para todos públicos.
Reprodução/internet

Ação busca o desenvolvimento educacional em Pindamonhangaba

Colaborou com texto:
Victor Gobbo
***
Dentro de pouco tempo, as escolas municipais
de
Pindamonhangaba
receberão as revistas do
“Projeto Território”. O
programa busca um olhar
mais amplo sobre o local
em que as crianças estão
inseridas, desenvolvendo
junto à comunidade atividades que visam parcerias
entre a escola e o bairro.

O estudo do território
onde as crianças vivem é
fundamental para compreender como elas pensam, agem e sentem além
de poder descobrir formas
para que elas aprendam
os conteúdos de cada disciplina utilizando o contexto territorial como
referência. Desta forma,
o programa permite que
as escolas possam produzir junto às famílias,
funcionários e crianças,

Espetáculo pindense
“Urrou” participa de
festival em Manaus
Artista Mônica Alvarenga
representará cidade no “IX Mova-se”
Elisa Monteiro

Nome da apresentação
faz menção ao som
característico do boi
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
***
A apresentação “Urrou” surgiu como o trabalho final da formação
da pindense Mônica Alvarenga em “Laban: A Arte
do Movimento”. Recentemente, a produção artística foi selecionada para
a nona edição do festival
de dança “Mova-se”, de
Manaus. A exibição do espetáculo acontecerá neste
sábado (15), às 23 horas,
no Casarão das Ideias.
A artista viajará até o
Amazonas representando
a Cia. Cênica de Dança
Mônica Alvarenga e levando Pindamonhangaba
para mais uma interação
cultural Brasil afora. Desta vez, o ponto de parada
será no evento coreográfico local realizado pelo Casarão de Ideias e pela Cia.

Teatral de Ideias, com o
apoio do Banco da Amazônia. Inclusive, o título
do festival se assemelha
ao desenvolvido pela dançarina e atriz nos limites
municipais, o “Mova-se
Cultural”.
Com o nome em referência ao som característico do boi, a exibição foi
produzida como a finalização do estudo de técnicas de Laban no formato
de um espetáculo que estabelece um vínculo entre
o método e a manifestação
cultural popular do brasileiro “Bumba Meu Boi” e
suas raízes egípcias. “Pesquisando mais a fundo,
não deu para ficar só no
‘Bumba Meu Boi’. Para ver
de onde vem essa relação
do homem com a figura
totêmica e mitológica do
boi, fui parar lá no Egito”,
expôs a pindense.

um material que recupera
a história da unidade escolar, do bairro e também
o propósito de seus projetos de responsabilidade
social.
Todas as instituições
que aderirem a este programa receberão uma
quantidade de revistas. As
escolas municipais Julieta
Reale, Dona Minica Ruth
Azevedo, Franco Montoro
e João Cesário terão suas
edições em breve.

Apresentação circense acontecerá no Teatro Galpão

Palestra expõe influência digital
no desenvolvimento de negócios
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
***
Na última segundafeira (10), Pindamonhangaba recebeu a palestra
“Como sobreviver a Revolução Digital”, ministrada
pelo empreendedor Alfredo Soares. Na ocasião, o
palestrante reuniu grande
público no Colonial Plaza Hotel e argumentou a
respeito do respaldo tecnológico no planejamento
da expansão de empresas
e, consequentemente, aumento de lucros.
O evento foi uma parceria entre a Associação

Comercial e Industrial
de
Pindamonhangaba
(Acip), o Sebrae, a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Sincomércio. Antes
da palestra principal, o
consultor de negócios do
Sebrae, Luís Eduardo Marana Zogaib, discursou sobre marketing e introduziu a "Revolução Digital "
na pauta da noite. Em seguida, Alfredo Soares deu
início a suas atividades e
destacou a importância
do marketing digital para
as empresas e os novos
modelos de negócios, uma
vez que é empreendedor
há 12 anos. Ele ainda ex-

plicou que o aparto da
tecnologia ajuda na tomada de decisões, porém
a gestão pessoal continua
a principal ferramenta organizacional. “As máquinas ou as novas tecnologias nunca substituirão as
pessoas”, comentou.
Para o palestrante, a
jornada para o sucesso
está moldada em três pilares: foco, escolha e lucro.
“Primeiro é preciso saber
exatamente o que se quer
e começar um negócio seja
lucrativo, não existe negócio que dê certo sem lucro”,
salientou. Ele também
apresentou dados sobre o

crescimento do consumo
digital, mostrando que 56%
das compras que acontecem nas lojas físicas começam com a pesquisa online.
Além disso, Alfredo Soares acredita que as lojas
virtuais estão conquistando cada dia mais espaço
no mercado, destacou a
importância da regionalização e da fidelização do
cliente. “Como todas as
mudanças, o marketing
digital e os novos modelos
de negócio, é preciso ainda
manter uma rotina. Não se
pode terceirizar o marketing é preciso cuidar do
atendimento”, alertou.
Divulgação

Grande público compareceu à oficina de
Alfredo Soares, no Colonial Plaza Hotel
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Tribuna do Norte

História
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

A morte do comandante da Guarda de Honra de
D. Pedro I marcou o nascimento de uma Santa Casa
A
proveitando que estamos em setembro,
mês em que há 196
anos foi proclamada a Independência do Brasil e, em tempo
ainda, parabenizando a Santa Casa local pelos 155 anos de
existência comemorados em
agosto, fazemos dessas históricas sugestões o assunto da “Página de História da Tribuna”
desta semana.
Segunda
entidade
mais
antiga de Pindamonhangaba (6/8/1863), a primeira é a
Coorporação Musical euterpe
(22/8/1825), a terceira é o jornal
Tribuna do Norte (11/6/1882),
as raízes da Santa Casa de Pindamonhangaba perpetuam a
história de um vulto histórico:
Coronel Manuel Marcondes de
Oliveira e Mello, o comandante
da Guarda de Honra de Pedro
I agraciado com o título de 1º
Barão com Honras de Grandeza
pelo imperador Pedro II.

DATA DUPLAMENTE
HISTÓRICA
Para Pindamonhangaba o
dia 6 e agosto, pelas memórias que entrelaçam, deve ser
comemorado em dobro... Há
155 anos, no dia 6 de agosto de
1863, deixava o plano terreno,
Manuel Marcondes de Oliveira
e Mello, um dos mais ilustres
ﬁlhos desta Princesa do Norte. Entre os títulos recebidos e
grandes feitos realizados em sua
profícua existência, destaca-se a
participação ativa como comandante da Guarda de Honra do
Príncipe Regente Dom Pedro I.
Guarda organizada em Pindamonhangaba, no dia 20 de agosto de 1822, para aquela histórica
jornada a São Paulo que resultou na proclamação da Independência do Brasil.
Atrelada à memória deste
bravo e heróico cidadão, a data
deve ser duplamente comemorada pelos pindamonhagabenses. O dia 6 de agosto de 1863
também marca o surgimento da
semente que, apesar de diﬁcultoso germinar, se manteve viva,
consolidando a sua missão de ser
uma casa onde, com a misericórdia divina, se salvam vidas...
Por conta de 20 contos de réis
deixados em testamento com a
ﬁnalidade de serem empregados na construção de uma Santa Casa em Pindamonhangaba,
o velho coronel Marcondes de
Oliveira e Mello marcou com a
data de seu falecimento o limiar
desta entidade, hoje moderno
complexo hospitalar, localizado
na esquina da rua Major José
dos Santos Moreira com a Frederico Machado.
O BARÃO,
O COMANDANTE DA
GUARDA DE HONRA,
O VELHO CORONEL
Assuntos relacionados a Manuel Marcondes de Oliveira e
Mello e à Santa Casa já foram
temas desta editoria do jornal
Tribuna do Norte em diferentes
ocasiões, entretanto, a data merece relembranças devido a sua
signiﬁcância como forma de culto e respeito a nossa rica história.
Para um resumo sobre o irrequieto e destemido coronel Marcondes, que foi soldado de farda
e de fato, recorremos ao inesquecível historiador da região,
o aparecidense José Luiz Pasin

quadro da Independência: commons.wikimedia.org

Coronel Manoel Marcondes de Oliveira e Mello
(detalhe). Este pindamonhangabense comandou
a tropa que fez ecoar, às margens do Ipiranga,
aquele “brado retumbante”
Obs.: Nesta ilustração ﬁca a sugestão de um painel
(pintura) retratando o pindamonhangabense
comandante da Guarda de Pedro I e o quadro de
Pedro Américo, com a devida citação referente aos
10 pindamonhangabenses integrantes (integravam a
Guarda de Honra,16, mas só 10 a compunham no ato da
proclamação), ornamentando históricamente a nossa
praça Sete de Setembro)
(1939 – 2008). De sua obra “Os
Barões do Café – Titulares do
Império no Vale do Paraíba Paulista” (Vale Livros, 2001, Aparecida - SP), usamos os seguintes
dados referentesa Manuel Marcondes de Oliveira e Mello:
Nascido em Pindamonhangaba em 1776, onde foi Contratador dos Reais Dízimos da
então Vila de Nossa Senhora
do Bom Sucesso; capitão-mor
das ordenanças da mesma vila;
membro da Associação Maçônica “Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz”; comendador
da Ordem de Cristo; coronel comandante do 1º Esquadrão da
Imperial Guarda de Honra (por
ocasiãoda coroação de Dom Pedro I, esteve no Rio de Janeiro
comandando o 2º Esquadrão
da Guarda de Honra).
Ainda em Pinda, foi vereador,
Juiz de paz e ocupou sucessivamente os postos de sargento-mor, capitão-mor e tenentecoronel da Guarda Nacional do
município; chefe do Partido Liberal em Pinda, apoiou a Revolução Liberal de 1842; comendador da Imperial Ordem da Rosa;
agraciado pelo imperador Pedro
II com o título de Barão de Pindamonhangaba e depois 1º Barão de Pindamonhangaba com
Honras de Grandeza.
Seu primeiro casamento foi
com Justina do Bom Sucesso,
ﬁlha do capitão Custódio Gomes
Varella Lessa (Barão de Paraibuna) e de Florinda Maria de Jesus.
O segundo com Maria Angélica

da Conceição Martins de Siqueira, viúva do capitão José Rafael
e Maria Leme de Siqueira. Teve
uma ﬁlha natural que se chamou
Inácia Portes e entre suas propriedades destacavam as fazendas do Mombaça e Trabiju.
SANTA CASA
Com relação às origens da
Santa Casa, encontramos em
um fragmento de um exemplar
da edição de 5/5/1921 da Tribuna, que o seu surgimento, a data
do início de suas atividades em
Pindamonhangaba tem como
data mais precisa o dia 24 de
junho de 1865. Aliada a esta informação o fato histórico de que
outros barões, até um visconde,
participaram de sua fundação.
Em um determinado parágrafo
do referida edição vem nos a seguinte revelação:
“Em mil oitocentos e sessenta
e cinco, o capitão Antonio Salgado Silva (da Guarda de Honra),
depois Visconde da Palmeira; o
capitão Gregório José de Oliveira
e Costa; o capitão Ignacio Bicudo
de Siqueira Salgado, depois Barão de Itapeba; o coronel Francisco Marcondes Homem de
Mello, depois 2º Barão de Pindamonhangaba; o doutor Francisco Ignacio Homem de Mello,
depois Barão Homem de Mello;
doutor Miguel Monteiro de Godoy; doutor Manuel Marcondes
de Moura e Costa e outros, puseram se à frente dessa nobre iniciativa contando desde logo com
o valioso auxílio de vinte contos

Óleo sobre tela de Hélio Hatanaka, do livro ‘Coleção Fotos Antigas’ – Museu Santa Casa de Pindamonhangaba

de réis legados para esse ﬁm, em
1863 pelo coronel da Guarda de
Honra, Manuel Marcondes de
Oliveira e Mello, depois primeiro
Barão de Pindamonhangaba. E
essa casa foi inaugurada em 24
de junho de 1865.”
Sobre o primeiro local de
funcionamento da Santa Casa,
encontramos na edição de
9/8/1993, em conformidade com
dados obtidos junto ao Arquivo Histórico Municipal Athayde
Marcondes, que foi em um casarão, doação do capitão Alfredo
de Paula Salgado, na antiga rua
Humaytá (atual “Gregório Costa”), exatamente em local onde
hoje passam os trilhos da estrada
de ferro (MRS – Logística).
Foi nesse local que a Santa
Casa teve o seu primeiro provedor, o dr. Miguel Monteiro de
Godoy (advogado), e o primeiro corpo médico composto por:
Antônio Pedro Teixeira, Marinômio de Brito e José Manuel
da Costa França. Funcionou no
casarão da Humaytá durante 11
anos. Em 1876, o prédio precisou ser desapropriado para dar
passagemà Estrada de Ferro São
Paulo-Rio de Janeiro.
Do centro da cidade a Santa
Casa foi se instalar na ladeira
Barão de Pindamonhangaba,
que se chamava ladeira da rua
Formosa. Sua nova sede pasArquivo TN

De 1876 a
1924 a Santa Casa
funcionou em
um casarão na
Ladeira Barão de
Pindamonhangaba
(lado direito de
quem desce para
o Bosque da
Princesa)

sou a ser um casarão localizado
pouco antes da esquina da ladeira com a rua Dr. Monteiro de
Godoy, que se chamava rua dos
Pescadores.
No artigo da Tribuna de 6 a
9/8/1993 consta que “um novo
prédio foi arranjado tendo a administração recebido por doação”. Athayde Marcondes, em
Pindamonhangaba Através de
Dois e Meio Séculos, e Rômulo
Campos D’Arace, em Retrato da
Princesa do Norte, registraram
que o prédio da ladeira pertencia ao dr. Antônio Pedro Teixeira e fora adquirido por compra.
Com o passar do tempo o
atendimento naquele local foi se
tornando cada vez mais precário.
Era necessário um novo prédio,
com dependências apropriadas,
que pudessem satisfazer as necessidades do serviço médico, clínico
e cirúrgico. A ideia dessa construção nascera em 1912, na provedoria do dr. João Romeiro (fundador do jornal Tribuna). Ano em
que a diretoria da Santa Casa havia adquirido do major João Romeiro Filho, pela quantia de um
conto de réis, uma gleba de terra
próxima ao antigo Prado Pindamonhangabense, no ﬁnal da rua
Frederico Machado. Em 1921, a
essa área foi acrescido o terreno
onde fora o próprio prado, que
teria sido doado pelos herdeiros
de Cornélio Bicudo Varella Lessa,
totalizando quase três alqueires
(escritura lavrada em 1921).
Quatro anos depois, no dia 2
de fevereiro de 1925, a nova Santa Casa era inaugurada no local
onde até hoje se encontra. Vinte
anos depois, no período de 1945
a 1947, houve uma nova fase de
ampliação em suas instalações,
devido ao crescimento da cidade
e, consequentemente, da população. Anualmente, a administração da Santa Casa inaugura
nova melhoria visando melhor
atender os seus usuários.
A Santa Casa de Pinda
atualmente tem como provedor, Decio Prates da Fonseca.
Na direção administrativa,
Camillo Alonso Filho.

