
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 9.168

PINDAMONHANGABA 18 DE OUTUBRO  DE 2018QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 137

PANCADAS DE CHUVA
UV 11

20º 

PINDAMONHANGABA
30º

Fonte CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO 

PÁGINA 3

“Combatentes Mirins” fazem 
ação nas ruas do Crispim

Alunos do terceiro ano da 
Escola Municipal Isabel do Car-
mo Nogueira realizaram nesta 
quarta-feira (17), no Crispim,  
uma ação de vistoria ao lado 
dos agentes de controle de ve-
tores da prefeitura. O objetivo 
foi detectar possíveis focos de 
criadouros de mosquito Aedes 
aegypti, além de conscientizar a 
população.

O projeto começou a ser de-
senvolvido no início do ano, 
devido à incidência de casos de 
dengue na cidade. 

Estudantes da Rede Municipal de Pindamonhangaba e agentes de controle de vetores da prefeitura realizaram uma ação de vistoria no bairro do Crispim

PÁGINA 5

Divulgação

Teatro sobre rodas chega a Pinda 
para discutir alimentação saudável

Com a peça “Sabor 
de Vitória”, a compa-
nhia itinerante de teatro 
“BuZum!” se apresenta 
nesta sexta-feira (19) 
na EM Prof. Augusto 

César Ribeiro. Na se-
gunda-feira (22), será a 
vez da EM José Carlos 
Gonçalves da Silva re-
ceber o espetáculo, que 
pretende estimular em 

crianças e adolescentes 
o hábito de uma alimen-
tação saudável. A obe-
sidade cresceu 60% no 
Brasil nos últimos dez 
anos. PÁGINA 5

Companhia itinerante 
“BuZum!” se 
apresentará em 
duas escolas de 
Pindamonhangaba 

Divulgação

GINCANA PROMOVE 
ATIVIDADES ENTRE 
IDOSOS E JOVENS

PÁGINA 2

MARCOS PAULO 
ESTÁ ENTRE OS 
CINCO MELHORES 
ATLETAS DO MUNDO

PÁGINA 3

Ajustes para 
“Treinão Rosa” 
são de� nidos 
em reunião
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Eu indico:

“Noite de autógrafos” 
e de Cultura

PROJETO: “CARTA DO LEITOR”

Olá leitores do jornal Tribuna do Norte!

Meu nome é Manuela, estou no 4ª ano da Esco-
la Municipal Professor Augusto César Ribeiro, sou 
aluna da professora Flávia. Gostaria de fazer um 
convite especial para todos vocês, amanhã dia 18 de 
outubro às 20 horas haverá uma apresentação da 
Corporação Musical Euterpe no Teatro Galpão em 
homenagem ao “Dia das crianças”. Eu e meus ami-
gos que participamos deste projeto na nossa escola 
vamos nos apresentar. 

Venham assistir e tragam sua família! A entrada 
é gratuita.

Abraços a todos.

Manuela Hadassa Silva de Jesus. 
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018.

Dona Carminha”. Um exemplo 
raro de força. Muito conhe-
cida em Pindamonhangaba, 
ela vira personagem do livro: 

“Entusiasmo: Toda a força nessa batalha 
com Carminha de Coruputuba”.

A obra – assinada pela da artista plás-
tica, educadora e escritora, Amélia Lara 
– será lançada na próxima segunda-fei-
ra (22), no Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Leopoldina. 

A narrativa faz um elo entre a apro-
ximação de culturas do Estado de São 
Paulo e Paraná, tendo como referência o 
Vale do Paraíba e “Dona Carminha” por 
fonte inspiradora. Segundo a autora, “é 
evidente em ‘Carminha’ um bom humor e 
uma alegria que ‘dão gosto’; reunidos em 
uma pessoa meiga, divertida e encanta-
dora”.

Além da noite de autógrafos, o evento, 
que é gratuito, contará com a exposição 
de arte “Amizade”.

Se você se identifi ca com exposições 
e com obras biográfi cas que destacam 
a cultura de uma determinada região, 
aprecie este evento!  

Quando o jovem Josh 
Wheaton entra na uni-
versidade, ele conhece 
um arrogante professor 
de fi losofi a que não 
acredita em Deus. O alu-
no reafi rma sua fé, e é 
desafi ado pelo professor 
a comprovar a existên-
cia de Deus. Começa 
uma batalha entre os 
dois homens, que estão 
dispostos a tudo para 
justifi car o seu ponto de 
vista - até se afastar das 
pessoas mais importan-
tes para eles.

“Eu indico porque eu 
estava em dúvida comi-
go mesmo, aí eu assisti 
a esse fi lme e melhorei 
muito minha relação com 

Deus, passei a ter cer-
teza, e acredito e tenho 
muita fé que ele existe”.

José Nathan 
Salvador Bernardo 

- Estudante

A indicação desta semana 
é o fi lme “Deus não está 
morto” dirigido 
 por Harold Cronk

Barnabé era homem simples, 
de bom caráter, temente a Deus. 
Incapaz de fazer mal a uma formi-
ga. Morava na roça com a mulher 
e seis fi lhos. 

Juca era o dono da venda, o 
amigo de infância que fora estudar 
na capital. Formara-se na USP, 
mas, devido a saudade da terra 
natal, não se estabelecera na cida-
de grande. 

Todos os dias Barnabé se diri-
gia à venda para adquirir merca-
dorias. Cada item era anotado na 
caderneta. No fi m do mês, Juca 
fazia o cálculo e Barnabé pagava o 
que devia. Após a quitação, Juca o 
convidava:

- Vem experimentar essa cacha-
cinha. É das boas.

Barnabé tirava o chapéu, encos-
tava o queixo no peito e se sentava.

- Tá encolhido, por quê? Tem 
bicho aqui, não.

Barnabé oferecia sorriso tímido, 
sem coragem de tirar os olhos da 
mesa. Juca puxava assunto.

- Me conta: como está o seu 
Santos?

Futebol era assunto que trans-

NÃO VOTE EM BRANCO - Num sei votá. Sô semianar-
fabeto.

Juca avaliou o grau de conhe-
cimento do amigo e concluiu não 
haver obstáculo para que se tor-
nasse eleitor. No outro dia foram 
ao Cartório Eleitoral. 

- Pronto!Agora você já pode 
votar.

No dia da eleição, Juca orientou 
Barnabé:

- Fique nessa fi la. Na sala de 
votação, mostre o título de eleitor e 
o documento com foto ao mesário. 
Você assinará um documento e irá 
para a cabine votar. Vote em quem 
você quiser. Mas não anule e nem 
vote em branco.

- Podexá, Juca. Isperei a vida 
intera pra votá e cê acha que  vô 
anulá? De jeito manera.

- Isso mesmo. Vou esperar você 
na saída.

Depois de três quartos de hora 
de espera, Juca viu o amigo sair, 
detido por policiais.

- O que aconteceu, Barnabé?
- Juca, diz pros home, pelamor 

de Deus. Ocê num disse que era pra 
eu num votá em branco? O mardi-
çoento mesáro num dexô eu votá no 
Pelé. Meti um soco na cara dele. Em 
branco num voto. Num voto memo.

formava Barnabé. Depois de mais 
uns goles, destravou.

- Futebór tá uma desgracera, 
Juca. Bão memo era quano jogava 
Pelé, Cotinho e Pepe. 

A conversa fl uía, regada à 
cachacinha. Barnabé fi cava “ver-
meio” e falava mais do que a lín-
gua. Juca aproveitava.

- Mudando de assunto: qual o 
seu maior sonho?

Barnabé coçou o queixo, pensou 
um pouco e desembuchou:

- Ah, Juca. Eu quiria podê votá 
nas eleição.

- Ué. Porque não vota?

thwack the news

Gincana promove atividades 
entre idosos e jovens

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

A tarde desta quinta-
feira (18) terá ares de di-
vertimento, troca cultural 
e disputa para alguns ido-
sos e adolescentes de Pin-
damonhangaba. A quarta 
edição da “Gincana Inter-
geracional”, promovida 
pela parceria entre a Fun-
dação José Carlos da Ro-
cha e o Lar São Vicente de 
Paulo, preencherá o espí-
rito competitivo dos parti-
cipantes com brincadeiras 
e interações.

A programação do en-
contro entre gerações 
tem previsão de início às 
14h30, com quebra gelo, 
dança do espelho e gri-
to de guerra. Às 15 horas, 
será a vez de um circuito, 
seguido de outra ativi-
dade, em que um jovem, 

Parceria e lazer agitam o Lar São Vicente de Paulo nesta quinta-feira (18)

As atividades são idealizadas de modo que possam ser feitas por jovens e por idosos

com os olhos vendados e 
conduzido por um idoso, 
terá que levar uma bexiga 
do ponto A ao ponto B, e 
colocá-la dentro de um 
cesto. A equipe que co-
locar 10 bexigas no cesto 
primeiro será a campeã.

“É um trabalho multi-
disciplinar. Pensamos em 
atividades que possam ser 
realizadas por jovens e tam-
bém por idosos, mesmo os 
cadeirantes, para termos 
a interação, a diversão e a 
inclusão. Acreditamos que 
iniciativas com essa sejam 
importantes para despertar 
nos adolescentes um sen-
timento de amor e de ca-
rinho pelos mais velhos e, 
sobretudo, para devolver-
mos a alegria e o sorriso aos 
idosos”, disse a professora 
Flávia do Amaral, uma das 
idealizadoras da “Gincana 
Intergeracional”.

Inclusive, a competi-
ção contará com a super-
visão de funcionários do 
Lar São Vicente de Pau-
lo e renderá entrega de 

medalhas confeccionadas 
pelos próprios residentes 
da Terceira Idade em au-
las da disciplina de arte-
terapia.

Divulgação
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idadeC
Marcos Paulo está entre os cinco 
melhores atletas do mundo

Ajustes para “Treinão Rosa” 
são definidos em reunião

Prefeitura e Sindicato se reúnem para definir pagamento de DSR 

Pindense superou marca pessoal nos “Jogos Olímpicos da Juventude”Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

o atleta da Secretaria mu-
nicipal de esportes e lazer de 
Pindamonhangaba (Semelp), 
marcos Paulo, terminou os “Jo-
gos olímpicos da Juventude”, 
na argentina, em quinto lugar 
entre os melhores atletas de al-
tíssimo rendimento do mundo. 
o pindense concluiu a prova de 
110 metros com barreira com o 
tempo de 13,62 segundos, supe-
rando a própria marca.

o técnico luiz Gustavo Conso-
lino, que acompanha de perto os 
treinamentos do atleta, comemo-
ra dizendo que “esse resultado é 
sensacional. não é para qualquer 
um estar entre os cinco melho-
res do mundo.” marcos foi con-
vocado para representar o brasil 
ainda no segundo semestre deste 
ano, e esses são os resultados do 
empenho empregado por técni-
cos e atletas da Semelp.

Atleta concluiu a prova de 110 metros com 
barreira com o tempo de 13,62 segundos

“olha, saio dessa competi-
ção muito feliz e de cabeça er-
guida. Pronto para a próxima, 

mas não saio satisfeito, sei que 
tenho muito pra dar ainda nessa 
competição. mas, infelizmente, 

não conseguir realizar na final. 
Faz parte da vida de todo atleta 
os erros e acertos. agora é focar 
já no ano que vem que tem mui-
to por vir ainda”, conta marcos 
Paulo, que retornará para o bra-
sil nesta sexta-feira (19).

no mês passado, ele se pre-
parou para os “Jogos olímpi-
cos da Juventude”, junto com 
os demais atletas convocados, 
em um camping de treinamen-
to e avaliação da Confedera-
ção brasileira de atletismo, 
em bragança Paulista. a Cbat 
montou o espaço para que os 
atletas pudessem desempenhar 
o melhor de si. no início deste 
mês, marcos foi para a concen-
tração no rio de Janeiro, antes 
de finalmente embarcar para a 
argentina.

o jovem atleta pindamo-
nhangabense iniciou seus trei-

namentos ainda criança. o 
reflexo do empenho esportivo 
durante a infância pode ser ob-
servado atualmente. apenas 
neste ano, marcos conquistou 
diversos títulos como: o “mun-
dial estudantil”, em marrocos; 
o “Sul-americano”, no equador, 
e o “Campeonato brasileiro”, 
em Pernambuco.

“Para nós é uma imensa 
satisfação ver um atleta como 
marcos que se dedica dia a dia 
nos treinamentos estar entre 
os cinco melhores atletas do 
mundo nos 110 metros com 
barreira da sua categoria. Pa-
rabenizo também o trabalho 
incansável de seu técnico, pro-
fessor luiz Gustavo, e de seu 
preparador físico, professor 
ramatiz”, destaca o secretário 
da Semelp, professor everton 
Chinaqui.

Wagner Carmo/Cbat

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

a Coordenadoria de eventos 
em conjunto com a Secretaria de 
esportes e lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba promo-
veu, na última terça-feira (16), 
uma reunião para definir o su-
porte  adequado para o “treinão 
rosa”. a atividade do “outubro 
rosa” é uma iniciativa com par-
ceria da Prefeitura com o GaPC 
(Grupo de apoio a Pessoas Com 
Câncer) e acontecerá no dia 28 
de outubro, no Parque da Cida-
de

o “treinão rosa” é uma cor-
rida que visa conscientizar sobre 
a prevenção de câncer de colo de 
útero e de mama. o evento terá 
café comunitário no começo e 
contará com trajeto de 5 km e 
10 km com postos de hidratação 
a cada 2,5km. e ainda possuirá 
a presença da banda Confraria 
musical, aferição de pressão, 
teste de glicemia e massagem. 
além disso, o “Projeto Prevenir” 
estará atendendo no ônibus e 
fará rastreamento de câncer bu-
cal e orientações sobre o câncer 
de mama.

as inscrições para o “treinão 
rosa” já estão abertas, custam 
r$ 30 e podem realizadas com 
os professores através dos tele-
fones: robinho (rK runners) 
99186-6398, Érika (Sou + tur-
ma da Corrida) 98190-0506, 
lauri e Gustavo (espaço Fit) 
98255-3051 e vanderlei 99151-
3483. as inscrições também po-
dem ser feitas no Fundo Social 
de Solidariedade por meio do 
contato telefônico 3643-2223 
ou presencialmente na rua De-
putado Claro César, 53 - centro.

o dinheiro arrecadado será 
destinado ao GaPC, que cus-
teará exames preventivos de 
câncer no colo de útero e na 
mama. a cada duas inscrições 
os participantes podem benefi-
ciar uma mulher que faz parte 
do grupo. De acordo com os or-
ganizadores, 500 vagas estão 
disponibilizadas para a corri-
da, que contemplará cerca de 
250 exames.

o coordenador de eventos, 
Ricardo Flores, afirma que este 
é um momento de promoção de 
atividade física que faz bem para 
o corpo e ainda contribui social-
mente para a saúde da mulher.

Organizadores alinharam detalhes do evento 
em prol do “Outubro Rosa”

Divulgação

a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba pretende iniciar o pagamen-
to do DSr – Descanso Semanal 
remunerado – em 2019, refe-
rente à ação coletiva trabalhista 
0070000-25.2008.515.0059, 
que está em trâmite há cerca de 10 

anos. Para tanto, o prefeito isael 
Domingues se reuniu, na quarta-
feira (17), com os representantes 
do Sindicado dos Servidores Pú-
blicos Municipais, visando definir 
os termos e detalhes deste paga-
mento.  

o montante da ação será 
pago pela Prefeitura em par-
celas anuais, de aproxima-
damente r$ 4 milhões. De 
acordo com a Secretaria de 
Fazenda e orçamento da Pre-
feitura, a primeira parcela está 
prevista na lei orçamentária 
anual (loa) de 2019, enviada 
à Câmara.

após esta reunião, a Prefei-
tura vai encaminhar os termos 
do acordo para análise do tri-
bunal regional trabalhista, em 
Campinas. a partir do aval do 
tribunal, a Prefeitura vai en-
viar projeto de lei para a Câma-
ra detalhando os termos para 
pagamento acordados com o 
Sindicato. Sendo aprovado, a 
Prefeitura fará um depósito em 
juízo e o pagamento será em for-
ma de precatório.

os critérios de pagamento 
para o servidor serão determi-
nados pelo Sindicato.

Divulgação

PRefeituRA ReCePCiOnA ReuniãO 
de PAstORes nestA quintA-feiRA

Colaborou Com o 
texto: Dayane GomeS

Nesta quinta-feira (18), 
a partir das 19 horas, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba sediará um 
encontro entre pastores e 
representantes evangélicos 
da cidade. A reunião acon-
tecerá no auditório da sede 
municipal e terá como foco 
de discussão uma “Presta-
ção de Contas da Semana 
Evangélica”.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues, 
estará presente na ocasião 
para interação com os mem-
bros da comunidade evangé-
lica do município. As con-
versas se desenvolverão em 
torno do evento “Glorifica”, 
que teve sua oitava edição 
realizada entre os dias 22 
e 29 de setembro. Também 

conhecido como “Semana 
Evangélica”, o festival teve 
como tema “Uma cidade, 
Uma família, Uma igreja” 
neste ano.

A sessão será aberta à po-
pulação e ao público-alvo, bem 
como demais interessados es-
tão convidados a comparecem 
e participarem do encontro.

Evento “Glorifica” será o tema do encontro entre 
prefeito e evangélicos na sede da prefeitura

Divulgação
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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 165/2018 (PMP 27393/2018) 
Para “aquisição de equipamento hospitalar / material permanente (mesa ginecológica), 
para atender e melhor adequar Unidades de Saúde do Município (Terra dos Ipês 
II, CEM, Vila São Benedito, Araretama III, Arco Íris, Campinas, Castolira, Cidade 
Jardim, Cidade Nova, Feital, Goiabal, Bela Vista, Jardim Regina, Maricá, Cisas, Nova 
Esperança e Triângulo)”, com entrega dos envelopes até dia 05/11/18 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 166/2018 (PMP 27395/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva 
e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de peças 
quando necessário para os refrigeradores e freezers instalados nas Unidades 
Escolares e projetos da Secretaria de Educação do Município de Pindamonhangaba, 
conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 01/11/18 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 167/2018 (PMP 27400/2018) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de persianas, incluindo 
mão de obra e materiais necessários à instalação com a fi nalidade de atender a 
Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba, por um período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 05/11/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 168/2018 (PMP 27406/2018) 
Para “aquisição de equipamentos hospitalares para o pronto socorro municipal”, com 
entrega dos envelopes até dia 01/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 169/2018 (PMP 27697/2018) 
Para “aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho”, com 
entrega dos envelopes até dia 06/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 170/2018 (PMP 27701/2018) 
Para “aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho”, com 
entrega dos envelopes até dia 06/11/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2018 (PMP 27704/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de caminhão toco basculante, 
com motorista, combustível, lubrifi cantes e manutenção preventiva/corretiva, para 
execução de 21.120 horas de serviços”, com entrega dos envelopes até dia 01/11/18 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2018 (PMP 27707/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para locação de escavadeira hidráulica, 
com motorista, combustível, lubrifi cantes, e manutenção preventiva/corretiva, para 
execução de 2.112 horas de serviço”, com entrega dos envelopes até dia 01/11/18 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. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2018 (PMP 24706/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Educação e Cultura – 
Setor de Alimentação Escolar, reprovou, em 11/10/2018, as amostras apresentadas 
pelas empresas classifi cadas em primeiro lugar nos itens 11, 14, 01 e 05, e aprovou 
as demais amostras. Determinou ainda que fosse marcada a sessão para abertura 
do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa classifi cada em 
segundo lugar para os itens 08 e 29, qual seja Nathalia Lobato de Andrade ME, em 
face a não entrega da documentação complementar da empresa Entreserras Eireli ME, 
que não atendeu a lei 123/2006 e 147/2014. A referida sessão fi ca marcada para o dia 
26/10/2018, às 08h30, no mesmo local do evento anterior. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 104/2018 (PMP 17398/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de impressos para consumo de diversos 
Departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, em 03/10/2018, foram 
emitidas as autorizações: 1752/2018, no valor de R$ 2.114,70, em favor de Bella’s 
Gráfi ca Eireli ME; 1753/2018, no valor de R$ 1.660,80, em favor de Gráfi ca Iguaçu Ltda; 
1754/2018, no valor de R$ 2.258,00, em favor de José Augusto Fernandes Moreira ME; 
1755/2018, no valor de R$ 3.510,00, em favor de Wagner Luiz de Aquino Gráfi ca ME. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 081/2016 (PMP 9495/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 19/09/2018, ao contrato 207/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de 
raio x”, para prorrogação até 19/03/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa WK Radiologia Ltda, o Sr Wilson Hiroyuki 
Watanabe. 

PREGÃO Nº 100/2016 (PMP 11270/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato 179/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na realização de exames de endoscopia”, 
para supressão de 13%, equivalente a R$ 16.146,00, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Vieira Marques & Vieira Marques 
Complementação Diagnóstica S/S Ltda, o Sr Clovis Vieira Marques Junior. 

EDITAL DE CONVOCAÇÂO
O Flamengo Recreativo Bairro do Socorro CNPJ 14.732.997/0001-89, convoca os membros 
de sua Diretoria para Assembleia Geral Extraordinária:
Data: 26.10.2018
Horário: 19h
Local: Av. Francisco Lessa Junior, nº 1806
Assunto:  1 – Alteração do Endereço para fi ns de Correspondência
 2 – Eleição da Nova Diretoria e membros do conselho fi scal para o Período de 01.11.2018 
a 01.11.2026.
3 – Alteração do Estatuto
4 – As chapas que desejarem concorrer a eleição, deverão ser completas e inscrever-se no 
endereço acima até as 18h do dia 25.10.2018
5 – Será admitido campanha eleitoral, pelas chapas inscritas até as 18h do dia 25.10.2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.

João Rodrigues - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÂO

A Associação Atlética Abdala Sports CNPJ 10.015.636/0001-60, convoca os membros de 
sua Diretoria para Assembleia Geral:
Data: 02.11.2018
Horário: 19h
Local: Rua José Tineo Viva, nº 107 – Bairro Vila Verde – Pindamonhangaba-SP
Assunto: 1 – Alteração do Endereço para fi ns de Correspondência;
2 – Eleição da Nova Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo               
para o período de 02.11.2018 a 02.11.2026;
3 – 1ª Alteração do Estatuto Social;
4 – As chapas que desejarem concorrer a eleição deverão ser completas e inscrever-se no 
endereço acima até as 18h do dia 01.11.2018;
5 – Será admitido campanha eleitoral, pelas chapas inscritas até as 18h do dia 01.11.18.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.

Sueli Cristina Lopes Salomão– Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.086, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 3.333 de 08 de julho de 1997 e Decreto nº 
3.693 de 22 de julho de 1997, alterado pelo Decreto nº 5.074, de 1º de julho de 2014,

R   E   S   O   L   V   E  :

Art. 1º Constituir a COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA, a saber:

I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho – PAT
Titular:  Sérgio Luiz Gritti
Suplente: Marco Antonio Alves Pazzini
b) Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de 
Pindamonhangaba
Titular:  Daniela Cristina do Rosário Marcondes
Suplente: Célia Kazue Domoto Nagaoka 
c) Departamento de Habitação do Município de Pindamonhangaba
Titular:  Álvaro Staut Neto
Suplente: Cíntia Mara da Silva Krutti

II- REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
a) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, Ofi cinas Mecânicas, Eletro Eletrônicas, 
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Distrito de Moreira César e 
Roseira.
Titular:  André da Silva Oliveira
Suplente: José Gilson Leandro da Silva
b) Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo
Titular:  Orminda Correa Leite  
Suplente: Eloina Marcondes de Oliveira
c) Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários de Taubaté 
e Região
Titular:  Carlos José Ribeiro
Suplente: Sérgio Luís Corrêa Leite

III- REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES
a) SINCOMÉRCIO – Sindicato do Comércio Varejista de Pindamonhangaba
Titular:  Lígia Mara Lazarin de Godoy
Suplente: Antonio Cozzi Junior
Titular:  Domingos Dantas
Suplente: Charles Almeida
c) ACIP – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba
Titular:  Mauro Rogério de Almeida 
Suplente: Helena Akiko Ikeue Barros
 Art. 2º O mandato de cada representante é de 3 (três) anos, permitida uma 
recondução.
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de setembro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.089, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 5.591, de 26 de novembro 
de 2013, e nos termos da Portaria Geral nº 4.804, de 07 de março de 2017, alterada 
pela Portaria Geral nº 4.994, de 07 de março de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Cessar, a pedido, a designação da Sra. Aurea Maria Piorino Vinci para compor 
o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba.
Art. 2º   Esta portaria entra na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.580, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018, pelo prazo de 18 a 29 
de setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 18 de setembro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.582, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de 
fevereiro de 2015, RESOLVE Retifi car a Portaria Interna nº 10.553, de 21 de agosto de 
2018, para que conste “...comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR em face do servidor Davi Domingos Leal, professor de educação física, 
matrícula 748500, lotado no Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, para apurar abandono de emprego, conforme relatado no Processo 
Interno nº 36252/2017.”
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Faculdade de Pindamonhangaba abre 
inscrições para vestibular de 2019

A Fundação Universi-
tária Vida Cristã (Funvic), 
conhecida como Faculda-
de de Pindamonhangaba 
(Fapi), deu abertura ao 
período de inscrição para 
o vestibular do primeiro 
semestre de 2019. Atual-
mente, a instituição ofere-
ce 20 opções de cursos na 
área de exatas, humanas e 
biológicas. Os candidatos 
devem realizar o creden-
ciamento pelo site www.
vestibularfunvic.org.br.

A prova ofi cial para 
todos os inscritos será no 
dia 1º de dezembro (sába-
do), às 14h30, no Campus 
I da Funvic, localizado na 
Estrada Radialista Per-
cy Lacerda, 1.000 - km 
99 da Dutra. A novidade 
deste processo seletivo é 
a oferta da formação em 
Comunicação Social - Rá-
dio e Televisão. Além do 
novo curso, a universi-
dade disponibiliza como 

estudo de Ensino Su-
perior: Educação Física 
(bacharelado), Educação 
Física (licenciatura), En-
fermagem, Fisioterapia, 
Farmácia, Odontologia, 
Nutrição, Engenharia 
Ambiental, Engenharia 
de Controle e Automação, 
Engenharia de Computa-
ção, Engenharia de Pro-
dução, Sistemas de In-

formação, Tecnologia em 
Processos Químicos, Tec-
nologia em Automação 
Industrial, Administra-
ção, Teologia, Pedagogia 
e Tecnologia em Gestão 
de RH.

A Fapi/Funvic agre-
ga alguns programas de 
bolsa de estudo para fi -
nanciamento e desconto 
de mensalidades, como 

ProUni, Escola da Famí-
lia, Fies, Bolsa Funvic, 
Bolsa Munícipe e convê-
nios com empresas da re-
gião. Informações sobre 
valores, como taxa de ins-
crição, e detalhes do ves-
tibular referente à seleção 
para o ano que vem estão 
disponíveis no mesmo en-
dereço eletrônico www.
vestibularfunvic.org.br.

Prova acontecerá em 1º de dezembro, no período da tarde

Reprodução/Internet

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba está 
com inscrições abertas 
para cursos gratuitos 
de informática em Mo-
reira César. Até esta 
sexta-feira (19), as ma-
trículas são exclusivas 
para sócios da entida-
de. Os cadastros serão 
liberados para a popu-
lação em geral a partir 
da segunda-feira (22) 
e vão até o dia 26 de 
outubro.

Ao total, a oferta en-
volve 120 vagas para 
cursos de informática 
básica, Excel avançado, 

Sindicato está com 
inscrições abertas para 
cursos gratuitos de 
informática em Pinda

Word e Power Point 
avançados, e Android. 
Sendo que, aevido à 
reforma na sede do sin-
dicato, todas as turmas 
terão as aulas desen-
volvidas na subsede de 
Moreira César.

Cada curso tem du-
ração de três meses. 
A modalidade básica 
tem idade mínima de 
12 anos e as avançadas 
de 16 anos. A subsede 
do sindicato fi ca locali-
zada na rua Albert Sa-
bim, 40 - Terra do Ipês 
I, Moreira César. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3637-3634.
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COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Chegara à cidade o 

“BuZum!”, companhia iti-
nerante de teatro de bone-
cos sobre rodas, apoiada 
pelo Ministério da Cultura 
e pelo Instituto CCR. A iti-
nerância chegará ao Vale 
e apresentará nas esco-
las municipais em Pinda, 
nesta sexta-feira (19) e 
também na segunda-feira 
(22) o novo espetáculo so-

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A 5ª edição do “Festival 

de Música da Juventude” 
acontecerá no dia 27 de ou-
tubro (sábado), no Teatro 
Galpão, às 19 horas. Nesta 
sexta-feira (19), será feita 
uma pré-seleção e serão di-
vulgados os 10 selecionados 

de cada categoria.
As categorias são: “Com-

posição” e “Interpretação”. 
Haverá também premiação 
para o 1°, 2° e 3° lugares. 
O festival contou com um 
total de 46 inscritos, sen-
do 31 para composição e 
15 para interpretação. As 
inscrições para a 5ª edição 
do “Festival de Música da 

Juventude” estão encerra-
das, o prazo foi até o último 
domingo (14).

O evento é uma realiza-
ção da Prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio do 
Departamento de Cultura. 
O Teatro Galpão fi ca na 
rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750 - Parque das 
Nações.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Na próxima segunda-feira 

(22), às 19 horas, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, haverá o 
lançamento do livro: “Entusias-
mo: Toda a força nessa batalha 
com Carminha de Coruputuba”, 
da artista plástica, educadora e 
escritora, Amélia Lara. O evento 
é gratuito. 

A obra de Lara é um elo entre 
a aproximação de culturas do 
Estado de São Paulo e Paraná, 
tendo como referência o Vale do 
Paraíba e por fonte inspiradora 
“Dona Carminha”, persona-
lidade muito conhecida em 
nossa cidade, um exemplo 
raro de garra. Preocupação 
com questões da humani-
dade estão impressas nes-
tas páginas, além disso, 
segundo a autora, é evi-
dente em “Carminha” 
um bom humor e uma 
alegria que ‘dão gosto’, 
“reunidos em uma 
pessoa meiga, di-
vertida e encantadora”, afi rma 
Amélia Lara.

A autora Amélia de Fátima 

Teatro sobre rodas 
chega a Pinda para 

discutir alimentação 
saudável

bre a alimentação saudá-
vel: “Sabor de Vitória”.

A peça explicará de 
forma poética e lúdi-
ca como o alimento in-
fluencia diretamente na 
vida de um ser humano e 
como pode colaborar com 
um destino mais positivo 
e com menos doenças. A 
obesidade cresceu 60% 
no Brasil nos últimos dez 
anos. Uma em cada cin-
co pessoas no país está 
acima do peso, segundo 

pesquisa divulgada no 
Ministério da Saúde, em 
2017. “Quando mais cedo 
começarmos a entender 
isso, melhor será, afinal, 
a obesidade infantil tem 
crescido muito nos últi-
mos anos”, afirma Maria-
ne Gutierrez, diretora de 
produção do BuZum!

As apresentações são 
voltadas para crianças e 
adolescentes das escolas. O 
espetáculo tem duração de 
20 minutos, com capacida-

de de 50 pessoas por sessão. 
A classifi cação é de 3 a 11 
anos. Na sexta-feira (19), a 
apresentação será na Esco-
la Municipal Prof. Augusto 
César Ribeiro, nos horários: 
9h, 9h40, 10h20, 13h30, 
14h10 e 14h50. A escola fi ca 

na rua Vicente Correa Leite, 
185 - Vila Rica.

Na segunda-feira (22), 
a apresentação será na EM 
José Gonçalves da Silva – 
“Seu Juquinha”, nos mes-
mos horários. A unidade 
está localizada na rua Be-

nedito Machado Gomes, 
137 –Liberdade. Depois, o 
“BuZum!” segue para ou-
tros estados e cidades para 
completar 132 dias de apre-
sentação, com 800 sessões 
gratuitas para 40 mil pes-
soas, em escolas públicas.

Companhia itinerante “BuZum!” se apresentará em duas escolas da cidade

Divulgação

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS PARA 
“5° FESTIVAL DE MÚSICA DA JUVENTUDE” 
SERÁ NESTA SEXTA-FEIRA

Museu recebe 
lançamento de livro 
e noite de autógrafos

Bueno de Lara nasceu em Pon-
ta Grossa, Paraná, região dos 
Campos Gerais. É graduada em 
Letras pela Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa e pós-gra-
duada em Arte e em Libras.

Além da noite de autógrafos, 
haverá também a exposição de 
arte “Amizade”. Os ingressos 
podem ser retirados no museu 
uma hora antes, porém o limite 
é de 90 pessoas. Não haverá ven-
da de exemplares do livro no 
local.

“Dona Carminha” foi 
referência para criação da 
obra de Amélia Lara

“Combatentes Mirins” fazem 
ação nas ruas do Crispim

Estudantes vistoriaram casas no bairro Crispim

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na manhã desta quarta-fei-

ra (17), os alunos do terceiro 
ano da Escola Municipal Isabel 
do Carmo Nogueira realizaram 
uma ação de vistoria junto aos 
agentes de controle de vetores 
da Prefeitura, no Crispim. A 
ação visou encontrar possíveis 
focos de criadouros de mosqui-
to Aedes aegypti, além de cons-
cientizar a população local.

As professoras Luciana Bon-
dioli e Fabiane Aparecida con-
tam que o projeto começou a ser 
desenvolvido no início deste ano 
pensando na incidência de casos 
de dengue dentro da cidade. A 
partir disso, foram desenvolvi-
das diversas atividades colabo-
rativas entre pais e alunos para 
combater o Aedes aegypti. Para 
que as crianças pudessem notar 
a incidência de dengue, foi cria-
do um gráfi co em sala de aula 
em que regularmente, elas atua-
lizavam de acordo com os dados 
levantados dentro da comuni-
dade. A camiseta utilizada pe-
las crianças na hora da vistoria 
foi elaborada por uma aluna do 
3º ano A, após uma competição 
de desenhos que ilustrassem os 
“Combatentes Mirins”.

Com viseiras, pranchetas, 
adesivos e folders que foram de-
senvolvidos pelos próprios alu-
nos, as crianças foram divididas 
em seis grupos para que pudes-
sem entrar nas casas e promo-
ver a vistoria junto aos agentes. 
A ação contou com a inspeção 
e olhar atento das crianças que 
fi zeram perguntas sobre a fre-
quência de limpeza de calhas, 
caixa d’água e como são arma-
zenadas as garrafas.

O diretor da Vigilância Epi-
demiológica, Rafaela Lamana, 
explica que esta ação promovida 
pela unidade escolar é de gran-

de importância, pois estimula a 
conscientização das crianças con-
tra o Aedes aegypti, e isso gera a 
sensibilização do adulto, o que 
futuramente ocasionará a dimi-
nuição dos casos de dengue em 
Pindamonhangaba. Além disso, 
a ADL (análise de densidade lar-
vária) dentro do município tem 
diminuído, primeiramente pela 
diminuição da frequência de 
chuvas e também pelo trabalho 
desenvolvido pelos agentes que 
percorrem a cidade. A intenção 
é desenvolver este projeto-piloto 
com os alunos de outras unidades 
da Rede Municipal de Ensino.

Bruna Silva
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se na Folha do Norte, 

1925 (jornal local extinto)

Na edição des-
ta quinta-feira 

recordamos um even-
to de caráter benefi -
cente ocorrido há 70 
anos. Alegre e diver-
tido, o acontecimento 
reuniu reconhecidos 
profi ssionais e atuan-
tes homens públicos 
locais da agradável 
Pindamonhangaba 
da segunda metade 
do século XX. Seus 
descendentes e as pes-
soas mais antigas da 
cidade, certamente, 
irão se lembrar dos 
participantes   

De edições do extinto 
jornal 7 Dias “desencava-
mos” uma histórica partida 
amistosa  realizada no cam-
po do São Paulo Futebol 
Clube, quando ainda era na 
rua Cônego Tobias, no Alto 
do Tabaú. O jogo aconte-
ceu no dia 22 de agosto de 
1948, e foi para angariar 
fundos para a  igreja São 
José. Os quadros foram 
formados por “ases do pas-
sado”, isto é, por “atletas” 
que em 1948 já eram consi-
derados “do passado”. 

Pela equipe do “Ai 
que Saudades da Aurora” 
atuaram: Zé de Aguiar. 
Ciro Valentini, dr. Demé-
trio, Caio Bueno, Nho-
zinho e dr. Pantaleão; 
Manézinho, dr. Vieira, 
Medina e Guaragna. Para 
a “virada”, ou seja, entra-
riam no segundo tempo, 
estavam escalados: Plínio 
Marcondes, Inácio Re-
zende, Geraldo Freire, dr. 
Eiseler, Vitor Abatepaulo, 
dr. Paulo D’Alessandro, 
Américo Vellutini, Ra-
miro, Norival Monteiro e 
Braz Esteves. 

A representação do 
“Séculos Passados” for-
mou com: Paim, Alcides 
Braga, Zé Prates, Alcides 
Nogueira, dr. Francisco 
Romano, dr. Paulinho, 
Aloísio, Rato, dr. Ramos e 
Wilson de Oliveira. Para a 
“virada”: Giudice, Zé Gof-
fi , Fued, Zé Milad, coronel 

Barroso, professor Aqui-
no, Sebastião Almeida, 
Antenor Andrade, Person 
Mercante, Mário Mendes, 
tenente Araújo, Ruy Faria 
e Flores da Cunha. 

“PROIBIDO 
JOGAR DE FACA...” 

Com a intenção  de 
descontrair ainda mais o 
leitor, como se só as de-
nominações dos times não 
bastassem, o cronista do 7 
Dias comentou o evento na 
edição de 22/8/1948, dia 
do jogo, com referências 
espirituosas, tais como: 

“Aviso importante: é 
proibido jogar de faca”. 
“Ontem à noite, insistia-
se nos rumores de que 
o dr. Romano ainda não 
sabia como chutar”. “Os 
craques marcarão pelo 
menos 300 gols por minu-
to”. “Paim, que defendeu 
durante 200 anos o arco 
do Bananal FC, promete 
‘injetar’ ânimo nos seus 
companheiros, enquanto 
do lado oposto o dr. Viei-
ra descobriu uma fórmula 

para manter em pé os seus 
companheiros”. 

E continuava: “Os 
guapos rapazes do ‘Ai que 
Saudades’ praticam um 
futebol ligeiro e de pri-
meira, ao passo que os do 
‘Séculos Passados’ se ca-
racterizam pelo jogo em-
brulhado, com insuperá-
veis ataques pessoais, no 
que é fi gura exponencial o 
consumado Zé Milad”. 

CAMPO DO ALTO DO 
TABAÚ, O  COLISEU 

DE ROMA 
Realizada a partida, o 

cronista do 7 Dias deu se-
quência aos seus diverti-
dos comentários: 

“Foi o embate mais 
sensacional que já se dis-
putou nestes últimos tem-
pos. O público que lotava 
o estádio delirou, como 
se fora no antigo Coliseu 
de Roma. Defrontaram-se 
as aguerridas equipes  do 
‘Ai que Saudades da Au-
rora’  e ‘Séculos Passados’ 
que registrara no placar o 
empate de 2 tentos. Mar-

caram para o ‘Ai que Sau-
dades’, Vieira – o atacante 
dos aspirantes do Haras – 
e Medina, o corisco de ou-
tros tempos. Para o ‘Sécu-
los Passados’ marcaram: 
Ramos, ‘el ziguezaguean-
te’, e Zé Goffi  , o craque das 
arquibancadas”

Concluindo, o comen-
tarista registrou  naque-
la edição de 29/8/1948 
do 7 Dias: 

“Na equipe ‘Ai que 
Saudades’ destacaram-
se: Nhozinho, o já consa-
grado bailarino do Haras 
FC; ainda do Haras, o trio 
atacante, Medina, Vieira 
e Guaragna, que jogaram 
com excelente combina-
ção com Nhozinho como 
distribuidor; Demétrio, o 
arqueiro das ‘cem mãos’, e 
Zé Aguiar, ‘el cortador de 
churrasco’. Na equipe Sé-
culos Passados, destaca-
ram-se: Paim, ‘el aviador 
de receitas’; Mário Giudi-
ce, o veterano da seleção 
francesa; Braz Esteves, ‘o 
peitudo’; Ramos, ‘el zigue-
zagueante’ (que foi o autor 

Capa do ‘Album das Balas Futebol’ A Americana – 1939 (A Sacomani & Cia)

“Ai que saudades da Aurora” 2 x 2 “Séculos Passados”

do primeiro tento); Aloí-
sio, ‘el vacabrava’, tam-
bém teve boa atuação.

VENENOS DO 
CHICO URUTU 

A célebre partida tam-
bém foi comentada, joco-
samente, em edição poste-
rior, na coluna “Venenos 
do Chico Urutu”, que, em 
versos,  assim defi niu o 
que fora aquela formidá-
vel peleja:

No mês de agosto, 
mês da loucura, 
muitos doutores, 
que diabrura! 
Fizeram quadros 
pra “duro” jogo, 
e vão a campo, 
alguns “no fogo”. 

O apitador, 
bom juiz se diz, 
foi juiz de saia: 
O padre Laquiz. 
E nessa luta, 
ou pagodeira, 
Dr. Demétrio, 
de caneleira 
jogou no gol.

O Rui Faria 
“jogou pedrinha” 
bola não via. 
Dr. Einaldo 
marcou um tento, 
dizem que foi 
no impedimento.

Caiu 100 tombos 
seu Mário Graça, 
e os companheiros
 achavam... graça. 
O Braz Esteves, 
barrigudão, 
teve a barriga 
rolada no chão.

O dr. Luiz, 
ágil gordinho, 
fez belo jogo 
“no martelinho”. 
Seu Mário Giudice 
de pé quebrado 
e embora seja 
“enferrujado” 
também mostrou 
dar no “balão”, 
mas o prefeito, 
que fracalhão! 

Wilson Oliveira, 
embora moço, 
viu que a pelota 
é duro osso. 
Nhozinho do Haras 
e o dr. Vieira 
“engarrafaram” 
a turma inteira. 

Dr. Medina 
também tem manha. 
Jogou bilhar... bilhar 
Dr. Guaragna. 
O gauchão, 
perfeito Roca, 
quase esmagou 
o Inácio Foca.  

No arco, o Paim 
mostrou ser bom, 
“grudou o dedo” 
do Amastom. 
O galo velho 
inda “dá dentro”, 
por pouco marca 
um belo tento.

O Valentini, 
o caixa de óculo, 
viu a pelota 
por um binóculo. 
O dr. Paulo, 
tão ruim não vi, 
maneja bem 
o... bisturi.

Muito “garganta”, 
o Abatepaulo 
diz que jogou 
até no São Paulo. 
O capitão, 
o tal Vizaco, 
chateou a todos, 
encheu...o ... saco!

Ficou  “por conta” 
o delegado,
 fi cou na cerca 
mal humorado. 
O Vellutini, 
também sobrou, 
a  mãe dos “craques” 
também xingou.

Zezão da Excelsior, 
“massa bruteza”, 
só tem tamanho e safadeza. 
Dizem que o jogo 
tornou-se vício: 
“craques” ao campo, 
“craques” ao hospício...

Foi no caminho do ocaso
que de manhã te encontrei.
Vinhas de longe, cantando
uma canção que não sei.

 Vinha sorrindo e me olhaste;
 ia sorrindo e te olhei.
 Fomos passando, passando, passando...
 e nunca mais te encontrei.

Meu corpo encontrou teu corpo
Na rua da solidão.

 Foi no caminho do ocaso
 que de manhã te encontrei.

Meu corpo encontrou teu corpo
na rua da solidão.

 Minha alma encontrou tua alma
 Num dia de comunhão.
.......................................................................
Hoje o teu corpo  e a tua alma
trago na planta da mão.

Cantigas

Gilberto Mendonça Teles (de  seu livro Planície, 1958),
Jornal 7 Dias, 26 de outubro de 1958
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