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Pinda intensifi ca ação contra 
o mosquito Aedes aegypti

O Ministério da Saúde 
lançou, na última semana, 
a campanha publicitária de 

combate ao mosquito Aedes 
aegypti. O objetivo é mobili-
zar toda a população sobre a 

importância de se intensificar 
as ações de prevenção contra 
o mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya, 
neste período que antecede o 
verão.

Nesta semana, está ocor-
rendo em Pindamonhangaba 
uma mobilização interna nas 
secretarias e nos departamen-
tos da prefeitura, além de ex-
posição em estandes na praça 

Monsenhor Marcondes e no 
shopping da cidade, contendo 
exemplares do ciclo do mos-
quito Aedes e também outros 
vetores de doenças.

PÁGINA 3

Mais uma 
vez, os 

“Combatentes 
Mirins” têm 
sido grandes 

parceiros 
nessa luta 
contra os 

criadouros

PÁGINA 3

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Regularização 
Fundiária e a equipe social 
do “Programa Cidade Legal”, 
do Governo do Estado, estão 
realizando, em conjunto, o 
mapeamento do Loteamento 
Mossoró para o processo de 
regularização fundiária, que 
está em andamento. 

O “Cidade Legal” visa a 

acelerar e a desburocratizar 
os processos de regularização 
fundiária em todo o Estado de 
São Paulo. A iniciativa realiza 
buscas documentais, análise 
e diagnóstico da situação dos 
locais para a elaboração de um 
plano de normalização legal, 
entre outras ações que benefi -
ciam a população e trazem agi-
lidade no processo de registro 
dos loteamentos.
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LOTEAMENTO MOSSORÓ RECEBE 
AÇÃO DO “CIDADE LEGAL”
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Em janeiro, a instituição também 
realizou a programação semanal

Editorial

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2018

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

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

A INDICAÇÃO DESSA SEMANA É O FILME 
“COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ” DIRIGIDO 

POR THEASHARROCK
Rico e bem 

sucedido, Will 
leva uma vida 
repleta de 
conquistas, 
viagens e 
esportes radicais 
até ser atingido 
por uma moto 
ao atravessar a 
rua em um dia 
chuvoso. Com 
o  acidente ele 
fi ca tetraplégico, 
é obrigado a 
permanecer em 
uma cadeira 
de rodas. A 
situação o torna 
depressivo e 
extremamente 
cínico, para a 
preocupação 
de seus pais. É 
neste contexto 
que Louisa Clark 
é contratada 
para cuidar de 
Will. De origem 
modesta, com 
difi culdades 

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

PADARIA PORTUGUESA
Sem prole e sem paren-

tes, a viuvez reascendeu-
lhe o desejo de se fi xar no 
Brasil. Por isso, naquele 
mesmo mês, o lisboeta 
vendeu tudo o que possuía 
e cruzou o Atlântico, ins-
talando-se num modesto 
hotel, em terras paulista-
nas. Nos primeiros dias, 
investigou o potencial 
mercadológico e, somen-
te após avaliar os riscos, 
adquiriu imóvel comercial 
e o transformou em luxu-
osa padaria. Para início, 
contratou o rapaz que se 
dizia padeiro e disposto a 
aprender os segredos da 
panifi cação lusitana.

- Não queimes roscas! 
Trabalharás também ao 
balcão. Não admito bi-
chas. Estás a me enten-
der? Se te dedicares, dou-
te um cacete por dia.

O rapaz se indignou:
-Olha aqui, seu... Sou 

contra homofobia e vio-
lência. Aqui não fi co nem 
mais um segundo!

A decisão foi revogada 
quando lhe foi explicado 
que “bicha” signifi cava 
fi la, e “cacete”, pão com-
prido, em Portugal.

Na inauguração, meia 
dúzia de gatos pingados 
experimentaram o pastel 

de Belém, cuja receita ori-
ginal, o português afi rma-
va ser o manuscrito que 
exibia numa das mãos: “...
do Mosteiro dos Jeróni-
mos”. 

Na primeira semana, o 
número de moscas supe-
rou o de clientes. 

- “Casa dos Cacetes” 
espanta a freguesia – ad-
vertiu o rapaz.

- Tens certeza? E o que 
me sugeres, oh, gajo?

- “Padaria Portugue-
sa”, com certeza!

O novo letreiro alavan-
cou o negócio, obrigando 
a contratação de algumas 
atendentes. Certa manhã, 
a mulata mais bela do 
bairro debruçou o decote 
generoso no balcão e pe-
diu:

- Quero pães franceses 
e pastéis de Belém, portu-
guesinho lindo.

Naquela noite, ele não 
dormiu. No outro dia, cor-
reu à joalheria e adquiriu 
um anel de brilhantes. En-
tusiasmado, decidiu mos-
trá-lo ao rapaz. “Com-
prei-o como mimo àquela 
linda mulata”. A joia, re-
tirada da caixinha, escor-
regou dos dedos trêmulos 
etilintou. “Ai, Jesuis! Caiu 
dentro da misturadora”. 

Desesperadamente, desli-
gou a máquina e mergu-
lhou as mãos na massa. 
Mexeu-a e remexeu-a inú-
meras vezes, em vão.Ves-
tindo-se de compaixão du-
vidosa, o rapaz sugeriu:

- Asse e venda os pães, 
portuga. Prometa gratifi -
cação a quem encontrar e 
devolver o anel.

- Pois. Seguirei o teu 
conselho, gajo. Mas ai de 
ti se não recuperar o anel.
Terás que trabalhar até me 
pagar o último dinheiro.

Com a exposição do 
cartaz o movimento quin-
tuplicou. Semanas depois, 
a mulata reapareceu, cha-
mou o português de “meu 

amor”, e o beijou sucessi-
vas vezes. A mão direita 
ostentava anel de brilhan-
tes. Assim que ela se foi, o 
rapaz inquiriu:

- Comprou outro anel, 
portuga?

- Não. O anel estava 
a se esconder debaixo do 
forno. Achei-o.

O rapaz contraiu as 
sobrancelhas e espremeu 
a mandíbula no maxilar. 
O português tocou leve-
mente na própria cabeça 
e disse:

-Estava a me esquecer. 
Sua mãe ligou. Pediu para 
que não leves mais pães. 
Não tem mais onde guar-
dá-los.
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fi nanceiras e sem grandes 
aspirações na vida, ela faz o 
possível para melhorar o estado 
de espírito de Will e, aos poucos, 
acaba se envolvendo com ele.

“ Indico esse fi lme por ser 
bem romântico e contar uma 
história muito bonita”

Mais uma edição da “Semana de 
Oração” acontece na Igreja Batista 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Desde segunda-fei-

ra (19), a Primeira Igre-
ja Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba (Pieb 
Pinda) está realizando ati-
vidades voltadas a mais 
uma “Semana de Oração". 
Com o tema “Pois tudo o 
que pede, recebe”, a pro-
gramação segue nesta 
quinta (22) e sexta-feira 
(23), com grupos de pre-
ces das 7 às 8 horas.

Apesar de o programa 
matutino acontecer no 
mesmo horário, em todos 
os dias, seu fechamento 
envolverá uma “Vigília de 
Oração” específi ca para 
celebração do fi m da dinâ-
mica semanal. O desfecho 
do evento ocorrerá na noi-
te de sexta-feira, a partir 
das 21 horas.

Em 2018, outras edi-

Divulgação

ções da “Semana de Ora-
ção" já aconteceram na 
cidade. Uma delas foi em 
janeiro e outra focada 
nas Eleições 2018. Sen-
do que, de acordo com a 
instituição, o objetivo da 
iniciativa é que as pessoas 

destinem um tempo para 
orações em prol das famí-
lias, do Brasil e de propó-
sitos específi cos. No ano 
que vem, a entidade re-
ligiosa planeja continuar 
com trabalhos desse tipo.

Toda a programação 

da Pieb Pinda está pre-
vista para acontecer em 
sua sede, situada na tra-
vessa Marquês do Herval, 
96 - centro (em frente ao 
estacionamento do Banco 
Itaú e próxima à Praça do 
Cruzeiro).

Arte que encanta e gera renda

A arte emociona, inspira e encanta. E pode, 
ainda, ser uma forma de geração de renda e 

de desenvolvimento da economia, como é o caso do 
artesanato.

Pindamonhangaba entende e compartilha deste 
pensamento. Um dos melhores exemplos é o projeto 
“Arte Encanto”, desenvolvido pelo Fundo Social de 
Solidariedade, que organiza e valoriza o trabalho 
artesanal, atraindo diversas conquistas para os 
artesãos participantes, como a loja ‘Arte Encanto’, 
instalada no shopping Pátio Pinda, as capacitações 
oferecidas e as diversas participações em eventos por 
meio de feiras e de exposições.

Para coroar este trabalho, Prefeitura e Fundo 
Social se uniram mais uma vez e realizarão o “1º 
Festival Regional Arte Encanto”, aberto para os 
artesãos cadastrados, e também para aqueles que 
trabalham com a gastronomia artesanal e com 
alimentos orgânicos. Assim, proporcionando para o 
público que vai visitar o evento, opções para adquirir 
produtos de qualidade, feitos artesanalmente, com 
todo o carinho e o cuidado, em peças únicas.

Uma opção e tanto para a compra dos presentes 
de natal, já que será realizado no segundo fi m de 
semana de dezembro (7, 8 e 9), em pleno centro da 
cidade – fácil acesso –, e opção de lazer para as 
famílias, pois a programação do festival prevê shows 
e apresentações culturais, inclusive dos próprios 
projetos desenvolvidos pelo Fundo Social, como as 
ofi cinas do “Reinvente”, além de músicos da cidade.

A arte transforma tudo o que toca... Especialmente, 
o coração de todos que podem experimentá-la de 
alguma forma. Aplausos para a iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade!

Vem aí: “Noite Sertaneja” em Pindamonhangaba
Para quem gosta de 

sertanejo universitário, 
forró, arrocha e moda de 
viola não pode fi car fora 
dessa: vem aí mais uma 
festa de sucesso em Pin-

damonhangaba: a “Noi-
te Sertaneja” do Parque 
Aquático Happy Kids.

O show, que traz no-
mes como César Barbosa e 
Banda Rodeio, acontecerá 

no dia 8 dezembro, a par-
tir das 22 horas. 

Informações sobre in-
gressos e pontos de vendas 
pelos telefones: (12) 3642-
7009/98196-7496 (Whats) 

ou na fanpage do Happy Kids.
O Parque Aquático fi ca 

na Estrada Municipal do 
Goiabal, nº 300 – Rodovia 
Presidente Dutra, Km 94. 

Marque na agenda!

DivulgaçãoDivulgação

Maria Gabriele Sinha 
Rosa - estudante
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Pinda intensifica ação contra 
o mosquito Aedes aegypti

“Carreta da 
Soldagem” Chega a 
Pindamonhangaba

Unidade do 
Cras Castolira 
recebe reforma

Ação de combate conta com o apoio dos "Combatentes Mirins", grupo de crianças da rede municipal de 
ensino que desenvolve projetos de prevenção ao mosquito

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
o ministério da Saúde 

lançou, na última semana, 
a campanha publicitária 
de combate ao mosquito 
aedes aegypti. o objetivo 
é mobilizar toda a popu-
lação sobre a importân-
cia de intensificar a pre-
venção ao mosquito que 
transmite dengue, zika e 
chikungunya, neste perí-
odo que antecede o verão.

em Pindamonhanga-

ba, está ocorrendo, nesta 
semana, uma mobilização 
interna nas secretarias 
e nos departamentos da 
prefeitura, além de expo-
sição de estandes na pra-
ça monsenhor marcondes 
e no shopping da cidade, 
contendo exemplares do 
ciclo do mosquito aedes e 
também outros vetores de 
doenças.

“a conscientização e a 
mobilização de todos são 
de suma importância no 
combate aos vetores de 

doenças. estamos em épo-
ca de transição da prima-
vera e verão, com calor e 
pancadas de chuvas, con-
dições favoráveis à proli-
feração do vetor”, explica 
o diretor do Departamen-
to de Proteção a riscos e 
agravos à Saúde, rafael 
lamana.

Desde janeiro deste 
ano, Pindamonhangaba 
soma 36 casos de dengue, 
número igual ao mesmo 
período de 2017. lamana 
afirma que com o resulta-

do da densidade larvária 
(aDl) em 1,3 em outubro 
e os altos índices na região 
do vale Paraíba e litoral 
norte, aliado com a gran-
de circulação de turistas, 
coloca a cidade em estado 
de alerta quanto à possível 
epidemia. Por isto, a po-
pulação deve fazer visto-
rias em seus imóveis com 
olhar crítico a qualquer 
acumulo de água e denun-
ciar locais em estado de 
abandono à prefeitura.

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
a nova unidade do 

Cras (Centro de refe-
rência em assistência 
Social) no bairro Cas-
tolira recebe obra de 
reforma. a ação, que co-
meçou neste mês, tem 
como objetivo melhorar 
a qualidade de serviço 
e as condições para o 
atendimento aos bene-
ficiários.

De acordo com o De-
partamento de assistên-
cia Social da Prefeitura, 
a obra é terceirizada e 
viabilizada com recur-
sos do Governo Federal. 
a reforma começou em 
novembro e deve ser en-

tregue em fevereiro de 
2019.

o Cras é a porta de 
entrada para a popula-
ção e atende todo o ser-
viço de proteção social 
básica, onde ocorre ca-
pacitações e cursos para 
a população de baixa 
renda. além disso, o es-
paço oferece serviço de 
Proteção e atendimento 
integral à Família (Paif) 
e o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimen-
to de vínculos (SCFv). 
no Cras, os moradores 
também são orientados 
sobre os benefícios as-
sistenciais e podem ser 
inscritos no Cadastro 
Único para programas 
sociais.

Obra tem previsão de ser entregue em 
fevereiro de 2019

Divulgação
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na manhã dessa 
quarta-feira (21), che-
gou na Fatec de Pin-
damonhangaba a car-
reta da soldagem para 
o curso que ocorrerá 
por meio do "via rápi-
da emprego". Devido 
à grande procura, as 
inscrições já se esgo-
taram. a carreta está 
no estacionamento do 
pólo da Fatec em Pin-
damonhangaba, e as 
aulas se iniciam ainda 
nessa quinta-feira (22) 

e irão até o dia 19 de 
dezembro. o "via rápi-
da emprego" tem como 
função possibilitar ca-
pacitação profissional 
para toda população 
gratuitamente. 

a carreta da Solda-
gem veio para Pinda-
monhangaba graças à 
parceria com a prefei-
tura, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento econômico e a 
Comissão municipal de 
emprego.

Automóvel promoverá aulas na Fatec Pinda

bruna Silva

Loteamento Mossoró recebe 
ação do “Cidade Legal”

a equipe social do “Pro-
grama Cidade legal”, do 
Governo do estado, está 
realizando o mapeamento 
do loteamento mossoró 
para o processo de regula-
rização fundiária, que está 
em andamento. a ação 
é realizada em conjunto 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de re-
gularização Fundiária.  

o “Cidade legal” visa 
acelerar e a desburocra-
tizar os processos de re-
gularização fundiária no 
estado de São Paulo. a ini-
ciativa realiza buscas do-
cumentais, análise e diag-
nóstico da situação dos 
locais para a elaboração de 
um plano de normalização 
legal. em seguida, é feita a 
emissão de certificados de 
regularização fundiária, 
que são as Declarações de 
Conformidade urbanísti-
ca e ambiental (DCuas) 
e possibilitam o registro 
dos loteamentos. o proje-
to atua na sistematização 

de parcelamento do solo e 
de núcleos habitacionais, 
públicos ou privados, para 
fins residenciais, locali-
zados em área urbana ou 
de expansão urbana, sem 
custo para os moradores.

Para o morador Carlos 
alberto de oliveira, o Car-
linhos, essa é uma excelen-
te iniciativa da Prefeitura. 
“Para mim, é um sonho 
prestes a ser realizado, por-
que pretendo abrir meu 
comércio no bairro e pre-
cisava dessa regularização. 
agradeço o prefeito por 
trazer esse programa para 
nós”, destacou.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de regularização Fundiá-
ria da Prefeitura, há cerca 
de 25 anos a população 
do bairro aguardava para 
obter as escrituras de seus 
terrenos. o processo es-
tava parado nos últimos 
anos e agora foi retomado, 
estando em sua fase de fi-
nalização junto ao “Pro-
grama Cidade legal”.

Divulgação

Carlos Alberto de Oliveira elogiou a iniciativa
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COMUNIDADE

Mesmo em pequeno número, 
eles fazem grandes ações diaria-
mente, mensalmente e anual-
mente. Eles não se cansam de 
fazer o bem “sem olhar a quem”. 

Os “Missionários Trabalha-
dores da Colheita Final” de Pin-
damonhangaba têm entre suas 
principais propostas oferecer 
auxílio às pessoas que se encon-
tram em situação de vulnera-
bilidade social, promovendo e 
apoiando ações que contribuam 
para melhora do indivíduo e da 
sociedade.

Ao longo dos meses, a Or-
ganização Não Governamental 
participa de uma série de ações 
e de eventos, com o apoio de 
profi ssionais voluntários de di-
versas áreas. 

Entre os eventos, eles partici-
param do “Setembro Amarelo” 
– mês que reforça a prevenção 
ao suicídio; do programa “Es-

Fazer o bem faz bem!
ONG de Pindamonhangaba promove e apoia ações sociais o ano inteiro

“A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos...”

(Lucas 10:2)

“Ao fazer o bem, 
não espere que as 
pessoas retribuam 
ou que façam o 
mesmo por você...

Um dia, quando 
você menos esperar, 
o bem que você fez 
lhe fará uma visita!”

cola Família”; e do “Chá Rosa”, 
que aconteceu na Igreja Quarta 
Dimensão. Além disso, a popu-
lação do bairro Vila Rica recebe, 
segunda e terça, aulas gratuitas, 
de Inglês e de Espanhol. 

Se você deseja ajudar uma 
das causas que a ONG atende, 
procure um dos membros “Mis-
sionários Trabalhadores da Co-
lheita Final” pela sua página no 
Facebook ou pelo telefone: (12) 
98187-8485. 

Divulgação
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Aferição da pressão 
arterial, palestras e 
eventos sociais fazem 
parte da rotina dos 
membros da ONG

Apoio a projetos e 
eventos de cunho 
sociocultural e 
ambiental estão entre 
as ações do grupo
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O TEXTO: DAYANE 
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O Natal é só no 
fi m de dezem-

bro, porém, como 
de costume, suas 
comemorações 

acontecem antes 
disso. Em Pinda-
monhangaba, o "Papai Noel" per-

manecerá no shopping, até o dia 24 
do mês que vem. Além disso, o local 

também será sede de cursos gra-
tuitos de enfeites natalinos nos três 

próximos sábados.
O Shopping Pátio Pinda recebeu o 

“bom velhinho” no dia 10 de novem-
bro, em clima de “Natal Polar”, o ar 
decorativo escolhido para este ano. 
Após sua chegada de helicóptero, sua 
estadia para atendimento de crianças 
irá até a véspera de Natal, normalmen-
te, das 13 às 21 horas. A programa-
ção especial de fi nal de ano também 
envolve a promoção de workshops 
“Enfeites de Natal”, conduzido pela 

equipe do Se-
nac Pindamo-
nhangaba, às 
16 horas, no 
último sábado 
de novembro 
(24) e nos dois 
primeiros de 
dezembro (1º 
e 8).

A atividade 
visa levar ao público ideias práticas, 
diferentes e rápidas de confeccionar 
enfeites característicos, como bolas, 
estrelas e folhas. “Todos os enfeites 
serão produzidos com feltro e cola. 
Nós queremos mostrar que é possí-
vel, com um baixo investimento, ter 
um alto rendimento, podendo chegar 
a 100% de lucro”, contou a docente 
da área de moda da unidade do Senac 
na cidade, Célia dos Santos.

Para participar do curso gratuito e 
aberto a todos visitantes do centro de 
compras, os interessados devem rea-
lizar inscrições na hora e no próprio 
espaço, próximo à Loja Di Gaspi. As 
vagas são limitadas.

Especial    
5Tribuna do NortePindamonhangaba, 22 de novembro de 2018 

QUINTA-FEIRA

"1º Festival Regional Arte Encanto" 
abre inscrições para participantes

"Papai Noel" e workshops de 
enfeites ocupam shopping no Natal

O Fundo Social 
de Solidarie-
dade realizará, 

dias 7, 8 e 9 de dezembro, 
o "1º Festival Regional 
Arte Encanto", no Lar-
go do Quartel. O evento 
terá espaço para artesãos 
cadastrados, de Pindamo-
nhangaba e região, além 
de gastronomia artesanal 
e produtores da feira de 
orgânicos.

Para participar, os 
interessados dessas 
áreas deverão fazer suas 
inscrições de 26 a 30 de 
novembro, na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, que fi ca na rua 
Deputado Claro César, 
53, centro.

O festival é uma união 
entre Fundo Social de So-
lidariedade e Prefeitura, 
com apoio do Governo do 
Estado, que providencia-
rá estrutura de tendas e 
palco. E, para abrilhantar 
os três dias de evento, es-
tão confi rmados diversos 
shows e apresentações 
culturais.

A presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, Cláudia Domingues, 
convida a todos para 
participarem e presti-
giarem o evento, que 
será destaque na progra-
mação de festividades 
natalinas no centro da 
cidade. “Convidamos a 
todos para participarem 
deste festival. Será um 

evento que fortalecerá o 
artesanato, assim como 
a gastronomia artesanal 
e a produção de orgâ-
nicos. Nossa intenção 
em realizar o evento no 
centro da cidade, durante 
as festividades natalinas 
é de oferecer uma opção 
de lazer para a população, 
que terá à disposição pro-
dutos de qualidade, feitos 
com todo o carinho de 
cada artesão e produtor. 
Estamos fazendo uma 
festa bem bonita para 
toda a família”, destacou.

O prefeito Isael Do-
mingues vê o artesanato 
como um importante 
meio de geração de em-
prego e renda, por isso, 
desde o primeiro dia de 
sua gestão está investin-
do em melhorias para os 
artesãos da cidade. “A 
organização dos artesãos 
é muito importante para 
que todos sejam bene-
ficiados. Todas as ações 
do Fundo Social de 
Solidariedade recebem 
o apoio da Prefeitura, 
como a criação da loja 
no shopping, a parti-
cipação do artesanato 
em eventos da cidade 
e, agora, a criação de 
um Festival Regional 
voltado para a produ-
ção artesanal, gerando 
renda e movimentando 
ainda mais a economia”, 
comenta o prefeito.

Em 2018, “Natal Polar” é o tema da decoração natalina do centro de compras

Fotos: Divulgação

Divulgação

Divulgação

"FIM DE ANO"

Peças confeccionadas por artesãos inscritos estarão expostas no festival



Portaria nº 94, de 05/11/2018
Processo Administrativo 

instaura.
Prefeitura Municipal de 
Roseira x Fabio Manoel 

Afonso Mendes

6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2018

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária 
 
Carla Sobreira Umino, Leiloeira Pública Oficial, devidamente matriculada na JUCESP sob n. 826, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL, por 
intermédio da GECOR IMOBILIÁRIO, VEÍCULOS E LEILÕES (SP), CNPJ: 00.000.000/0001-91, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele 
tomarem conhecimento e interessar possa, que nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema 
de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel com assistência do decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a 
profissão de Leiloeiro ao território da República, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, Lei nº 13.138, de 26 de 
junho de 2015, que altera o art. 19 do regulamento a que se refere o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, para incluir como competência dos 
leiloeiros a venda em hasta pública ou público pregão por meio da rede mundial de computadores, bem como, instrução normativa DREI nº 17, de 5 de 
dezembro de 2013 e instrução normativa 44, de 7 de março de 2018, ambas da JUCESP, levará a público leilão para alienação do(s) imóvel(is) recebido(s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, nas modalidades PRESENCIAL e ONLINE, em primeiro leilão público no dia 29 de novembro 
de 2018, a partir das 11h00min, ocasião em que, se, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão 
público, no dia 30 de novembro de 2018, a partir das 11h00min, oportunidade em que será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao 
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. 
 
Local do Leilão: Auditório na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 - Várzea da Barra Funda - São Paulo/SP - CEP 01140-070 presencial e no site 
www.lancenoleilao.com.br na modalidade on-line. 
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
 
Descrição dos imóveis:  
LOTE 24: IMÓVEL DE MATRÍCULA 62.030 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA - SP, ASSIM DESCRITO: 
Apartamento nº 408 localizado no terceiro andar do Bloco “10”, do Condomínio “Edifício Parque Princesa do Vale”, em construção, situado nesta cidade, com 
frente para a Avenida Padre José Maria Guimarães, composto de sala, dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço e a respectiva vaga de 
estacionamento nº 279, com área privativa coberta de 45,6900m² e área comum coberta de 6,3345m², totalizando uma área coberta de 52,0245m², vaga de 
estacionamento descoberta de 10,3500m², área comum descoberta de 34,7652m²; área real total de 97,1379m², correspondendo à fração ideal de 
0,002063406 no terreno e nas coisas de uso comum; confrontando, considerando quem da circulação interna do pavimento olha para a entrada do 
apartamento, pela frente com o hall, parte do apartamento nº 406 e as áreas externas comuns; do lado direito com o apartamento nº 407; do lado esquerdo e 
no fundo com as áreas externas comuns. Cadastro SE-21-02-04-035-00 (em área maio). 
Obs.1: Consta averbado na matrícula do imóvel que em razão da averbação do prédio nº 150 - “Edifício Parque Princesa do Vale” e do registro da instituição 
do respectivo condomínio, esta ficha complementar passa a constituir a matricula imobiliária nº 62.030. 
Obs.2: Consta que o imóvel encontra-se atualmente cadastrado sob a sigla nº SE-21-02-04-035-30. 
Obs.2: O imóvel encontra-se ocupado por terceiros e as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta 
do adquirente.  
Localização: Avenida José Maria Guimarães Alves, nº 150, Bloco 10, Apto. 408 - Pindamonhangaba/SP. 
Valor de Venda:  
1º Leilão R$ 147.277,05 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos). 
2º Leilão R$ 136.692,22 (Cento e trinta e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), aceitando lance mínimo no 2º Leilão de R$ 
80.490,21 (Oitenta mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos). 
ATENÇÃO: O(s) valor(es) de venda para segundo leilão será(ao) reajustado, acrescentando o(s) valor(es) gasto com as despesas para publicação do edital 
de leilão.   
 
A venda será realizada à vista, com possibilidade de utilização de financiamento (desde que apresentada a documentação que comprove a pré-aprovação 
do crédito até o momento da arrematação). O ARREMATANTE vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., a título de sinal para garantia de contratação, a 
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor. Em caso de lance presencial, o ARREMATANTE ou seu representante legal 
deve efetuar o respectivo pagamento no próprio ato do leilão, por meio de cheque de titularidade do arrematante. Em caso de lance online, o ARREMATANTE 
deverá efetuar o respectivo pagamento por meio de depósito em conta corrente designada pelo Banco do Brasil S.A., no dia do leilão e após o envio dos dados 
bancários. A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço. O ARREMATANTE vencedor deverá 
recolher ao Banco do Brasil S.A. o complemento do preço correspondente a 95% do valor proposto, sendo que: Em caso de pagamento integral por meio de 
recursos próprios, mediante recolhimento em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação. Em caso de financiamento, mediante o recolhimento do 
valor correspondente a parcela de recursos próprios em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação e o valor referente ao financiamento deverá 
ser creditado ao Banco do Brasil S.A. em até 45 dias corridos contados a partir da data da arrematação. Após os pagamentos, se faz necessário o envio do 
comprovante para o endereço de e-mail atendimento@lancenoleilao.com.br com a identificação do lote arrematado. Caso o arrematante não apresente no 
prazo previsto os comprovantes de quitação referentes a aquisição do imóvel, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. Reconhecida 
a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do Banco do Brasil S.A., a título de multa, o valor equivalente ao sinal para garantia da contratação 
e a comissão do leiloeiro, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. 
Caso o imóvel se encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas 
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo n.º 30, da Lei n.º 
9.514/97. O direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no § 2º-B do artigo 27 da Lei 9.514/97 (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), deverá ser 
exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. Maiores informações no escritório do 
Leiloeiro tel. (11) 2359-7351. 
Carla Sobreira Umino, Matrícula - JUCESP 826 - Leiloeira Oficial - www.lancenoleilao.com.br. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE 
CULTURA 

CONVOCAÇÃO – 
REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião do Conselho 
Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na 
próxima reunião deste conselho.

Data: 27 de novembro– terça-feira
Horário: 19h
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua 
Deputado Claro César, 33 - Centro

Pauta: 
- Aprovação da Ata da reunião do dia 
30 de outubro;
- Situação das Emendas Impositivas;
- Informes: 
- Edital de Chamamento Público 
006A/2018 Lingu agens Artísticas 
PROAC Municípios / FMAPC, 
- Edital de Chamamento Público 
nº009/2018 – “Credenciamento de 
Artistas e Profi ssionais de Arte e 
Cultura”, 
- Edital de Concurso Cultural 
nº001/2018 – “Prêmio Mestre Cultura 
Viva de Pindamonhangaba”;
- Informes Gerais.

Pindamonhangaba, 21 de novembro 
de 2018

Raissa Lorena Correa 
Araújo - Pitanga

Presidente do Conselho Municipal 
de Cultura

FUNDO DE APOIO 
ESPORTIVO DE 

PINDAMONHANGABA 
CONVOCAÇÃO – 

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

 
Ficam os senhores conselheiros do 
convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para realização da 12ª 
reunião ordinária, cuja pauta vem a 
seguir:

 Pauta:
Leitura e aprovação da ata anterior;
Aprovação dos recursos utilizados 
para as bolsas auxilio dos atletas, 
conforme distribuição de valores nas 
modalidades e ranking, do mês de 
Dezembro. 
Apresentação do relatório fi nal das 
bolsas utilizadas durante o ano de 
2018. 
Dia: 26/11/2018
Horário: 15h30 minutos
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Everton Chinaqui de 
Souza Lima

Presidente do FAEP

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:

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2018 (PMP 31632/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma da piscina 
pública no Loteamento Araretama, com fornecimento de material e mão de obra”, 
com entrega dos envelopes até dia 07/12/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 192/2018 (PMP 31602/2018) 
Para “aquisição de material de serralheria a serem utilizados em diversas obras/
manutenções no município de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria 
de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 04/12/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 193/2018 (PMP 31603/2018) 
Para “aquisição de medicamentos saúde mental”, com entrega dos envelopes até dia 
04/12/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 166/2018 (PMP 27395/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Educação 
e Cultura, homologou, em 07/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“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”, em favor da empresa A G da Silva Manutenção ME, o lote 01, 
no valor total de R$ 138.426,00.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, 
convoca todos os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos  estatutários, 
a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481 – São 
Benedito – Pindamonhangaba – SP, no dia 30 de novembro de 2018, às 14h00, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação 
da Ata de Assembléia anterior;  2) Leitura, Discussão e Votação da Previsão 
Orçamentária para o exercício de 2019, com o parecer do Conselho Fiscal. Não 
havendo número sufi ciente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª 
convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após 
no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2018. a) Sebastião de 
Melo Neto  - Presidente. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convocados 
a comparecer, na data abaixo, para a realização da “21ª Reunião Ordinária de 2018”, 
cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
1. Leitura e Aprovação de Ata;
2. VII Conferência Municipal DCA;
3. Prestação de contas de Projetos em execução/executados;
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
5. Informes gerais.

Data: 27/11/2018 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente – Gestão 2017/2019

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE 
NOVA ESCALA DAS REUNIÕES DO CAE A PARTIR DE DEZEMBRO/2018

Informamos aos senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE bem como toda a comunidade, a nova escala de reuniões, 
válida a partir desta data, contendo as datas, horários e locais previstos à realização 
das reuniões ordinárias e extraordinárias deste Conselho a partir e dezembro/2018, 
enquanto atender as conveniências do grupo.

Data: sempre às primeiras quartas-feiras de cada mês, salvo motivos de força maior.

Horário: Primeira chamada: - sempre às 07h30min, salvo motivos de força maior.
               Segunda chamada:- sempre às 08h00min, salvo motivos de força maior.

Local: Prédio da Secretaria de Educação e Cultura – SEC, sito à Rua Dino Bueno, 
nº 119, Centro (antigo prédio da Escola de Comércio João Romeiro), CEP 12401-
410,Tel.: (12) 3644-1565.

Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o  Regimento Interno, 
deverão justifi car a ausência através do e-mail institucional cae@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou através do Grupo CAE do WhatsApp.

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2018.
Luciana Andreia Saquetti Rosas

Presidente do CAE - Gestão 2014/2018

Decreto nº 1.602,de 08/11/2018.
Prorroga o prazo de validade do Concurso 
Público de provimentos de cargos efetivos 

da Prefeitura Municipal de Roseira, 
correspondente ao Edital nº 001/2017, 

homologado em 20/12/2017, 
por mais 01 (um) ano. 
Roseira 08/11/2018.

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 
ARETESÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 

1º FESTIVAL REGIONAL DE ARTESANATO 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Admi-

nistração – Departamento de Administração – Setor de Fiscalização de Posturas e o 
Fundo Social de Solidariedade, através do presente Edital de Chamamento, torna pú-
blica a convocação dos Artesões interessados em comercializar produtos no 1º Festival 
Regional de Artesanato.

O 1º Festival Regional de Artesanato será realizada nos dias 07 a 09 de dezembro 
de 2018, na Praça Padre João Faria Fialho (Praça do Quartel), sendo aberto ao público 
em geral. Serão disponibilizados 250(duzentos e cinquenta) espaços sendo 170(cento 
e sessenta) destinados aos Artesões em Geral, 30(trinta) destinados aos Artesões de 
Laticínios Artesanais e de Derivados de Hortifrutigranjeiros e 50 (cinquenta) destina-
dos aos Artesões Regionais, sendo os interessados que atenderem as exigências abaixo 
descritas:

a) Cada Artesão poderá utilizar espaço máximo de dois metros por dois metros, 
previamente demarcados pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

b) Os Artesões em Geral do Município de Pindamonhangaba deverão estar inscri-
tos na SUTACO Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades

c) Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a Pre-
feitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;

1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do 1º Festival Regional 

de Artesanato deverão ser feitas no Fundo Social de Solidariedade na Rua Deputado 
Claro César, nº 153, Centro, nos dias 26 de novembro a 30 de novembro de 2018 no 
horário das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. 

1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Requerimento devidamente preenchido constando TODOS os produtos a 

serem comercializados;
1.3 – Só serão consideradas válidas as inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio dos Artesões em Geral e dos Artesões de Artesões 

de Laticínios Artesanais e de Derivados de Hortifrutigranjeiros do 1º Festival Regional 
de Artesanato no endereço supracitado, sendo a localização dos espaços demarcados 
pela Administração Pública. 

2.2 – O Artesão credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante as atividades do 1º Festival Regional de Artesanato;

2.3 – O horário de inicio será 14h e término das atividades será impreterivelmen-
te às 22h de cada dia de evento. 

2.3.1 – O Artesão que não encerrar as atividades conforme item 2.3 será autuado 
e terá sua licença cassada;

2.4 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 
18 anos;

2.5 – Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença 
emitida pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

2.6 – A atividade poderá ser exercida pelo credenciado, ou pessoa indicada pelo 
mesmo desde que maior de 18 anos;

● 
3 – Da entrega das licenças
3.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 03 e 04/12/18 das 8h00 às 

17h00, mediante a DOAÇÃO de 5kg de Arroz no Fundo Social de Solidariedade na Rua 
Deputado Claro César, nº 153, Centro;

3.2 – Não será cobrado taxa sendo isento que efetuar a Doação estipulada no 
item 3.1. 

3.3 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago.   
4 – Disposições gerais
4.1 – Os espaços serão cedidas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
4.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança dos itens deixados pelos 

Artesões nos espaços após o encerramento das atividades do dia; 
4.2 – A Prefeitura disponibilizará energia para os espaços durante o evento; 
 4.2.1 – Caberá aos Artesões a verifi cação da voltagem fornecida;
4.3 – Não serão feitas trocas de localização dos espaços, salvo motivo de força 

maior, devidamente expresso pela fi scalização;
4.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 4.4.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 4.4.2 – Venda de bebidas em recipientes de qualquer material que não seja 

copo plástico;
 4.4.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
 4.4.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;
5 – Cronograma

             Data                           Horário

    Inscrição  26 a 30/nov das 8h às 17h

   Entrega das licenças   03 e 04/dez das 8h às 17h*
 

5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;
5.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Admi-

nistração ou a quem for delegado competência expressa.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

NATAL DEVE MOVIMENTAR 
R$ 53,5 BILHÕES NA 

ECONOMIA BRASILEIRA

Apesar da lenta recuperação da 
economia no País e do ambiente de 
incertezas, a maior parte dos brasileiros 
pretende manter a tradição e ir às com-
pras neste Natal, movimento que pro-
mete aquecer as vendas do varejo em 
2018. É o que revela pesquisa realizada 
em todas as capitais pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). As projeções permanecem 
no mesmo patamar do último ano e 

indicam uma injeção de aproximada-
mente R$ 53,5 bilhões na economia.

Além disso, espera-se que mais de 
110,1 milhões de consumidores pre-
senteiem alguém no Natal de 2018. 
Em média, os indivíduos ouvidos na 
pesquisa devem comprar entre quatro 
e cinco presentes. O valor médio com 
cada item será de R$ 115,90, sendo 
maior entre os homens (R$ 136,51).

Por mais um ano, as roupas 
permanecem na primeira posição do 

ranking de produtos que os consu-
midores pretendem comprar para 
presentear no Natal (55%). Calça-
dos (32%), perfumes e cosméticos 
(31%), brinquedos (30%) e acessó-
rios, como bolsas, cintos e bijuterias 
(19%), completam a lista de produ-
tos mais procurados para a data.

O tradicional comércio de rua e 

as lojas de shopping são dois dos 
principais destinos de quem pretende 
comparar preços, com 49% e 47% 
das menções, respectivamente. Ain-
da de acordo com o levantamento, a 
maioria dos entrevistados (57%) vai 
optar por uma modalidade de paga-
mento à vista — percentual que sobe 
para 61% nas classes C, D e E.

Estimativa é de crescimento 
em relação ao período 

natalino do ano passado
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“Feste” apresenta aventura e drama nesta quinta-feira

Associação de 
produtores orgânicos 
realiza workshop gratuito Cpic promove palestra 

sobre medicina milenar

InscrIções para vestIbular de 2019 da FunvIc vão até 28 de novembro

“As EstrElAs do Céu”
os Geraldos – Campinas – sP
Horário: 14 horas
local: teatro Galpão
Classificação: Livre
Gênero: Aventura
Em “As estrelas do céu”, acompanhamos 

as aventuras de uma menina que empre-
ende uma jornada fantástica em busca 
de seu grande sonho: tocar as estrelas do 
céu. Inspirada em um antigo conto inglês, 
a peça nos faz lembrar que, para alcançar 
um grande objetivo, devemos nos esforçar 
mais e mais.

“rAsto Atrás”
os Geraldos  - Campinas/sP
Horário: 20 horas
local: teatro Galpão
Classificação: 14 anos
Gênero: drama
Espetáculo conta a história da família 

de Vicente, dramaturgo famoso, que volta 
à cidade natal e para sua família em bus-
ca de um novo sentido para sua existência 
e do reencontro com suas raízes. Decide, 
então, partir rasto atrás, retornar à sua 
cidade, no interior do estado. Nessa via-
gem, mergulha nas intricadas trilhas da 
memória, revisitando o seu passado e o de 
sua família.

O “40º Feste – Festi-
val Nacional de Teatro” 
está chegando em sua reta 
final e apresenta, nesta 
quinta-feira (22), mais 
dois espetáculos gratui-
tos, no Teatro Galpão. 
Para as exibições no local, 
é necessário retirar os in-
gressos uma hora antes da 
apresentação, na bilhete-
ria. O “Feste” prossegue 
até domingo (25).

Às 14 horas, será apre-
sentado o infantil “As 
Estrelas do Céu”, com o 
grupo Os Geraldos, de 
Campinas. Já às 20 ho-
ras, o mesmo grupo apre-
senta “Rasto Atrás”, com 
classificação acima de 14 
anos. O primeiro espetá-
culo narra as aventuras de 
uma menina que queria 
tocar as estrelas do céu. 
O segundo, um drama da 
categoria Adulto, conta a 
história de Vicente, que 
retorna para sua terra na-
tal em busca de um novo 
sentido para a vida.

O “Feste” reúne espe-
táculos de diversos es-

tados brasileiros, com 
histórias emocionantes, 
engraçadas, dramáticas, 
e temas atuais nas mais 
diferentes linguagens cê-

nicas. O evento é uma re-
alização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e a progra-

mação completa, com as 
sinopses dos espetáculos, 
pode ser conferida no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Na categoria Adulto, “Rasto Atrás” será apresentado no Teatro Galpão

A Associação Pindamo-
nhangabense de Produto-
res Orgânicos realizará no 
dia 28 de novembro, quar-
ta-feira da próxima sema-
na, o workshop gratuito 
“Geração Saúde”, com te-
mas voltados para a cultu-
ra de orgânicos. O evento 
será realizado na sede da 
Apeaap – Associação dos 
Profissionais de Engenha-
ria, Arquitetura e Agrono-
mia de Pindamonhangaba.

O workshop acontecerá 

em dois horários: das 9h 
às 11h30 e das 13h30 às 
16 horas. Na ocasião, se-
rão tratados os seguintes 
temas: generalidades da 
cultura orgânica; vanta-
gens do consumo de orgâ-
nicos; e produção de orgâ-
nicos. As inscrições devem 
ser feitas pelo e-mail a.pe-
aap@yahoo.com.br.

A iniciativa tem o apoio 
institucional do Crea-SP e 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

“Geração Saúde” será ministrado na próxima semana

Reprodução/internet

COlAbOrOu COm O TexTO: 
BRuNA SilVA

***
O Cpic (Centro de 

Práticas integrativas 
Complementares) pro-
moverá, no dia 6 de 
dezembro, às 13h30,  a 
palestra: “Os benefícios 
do Ayurveda – a medi-
cina milenar que reúne 
o maior sistema de cura 
da humanidade”, com 
a facilitadora e diretora 
do instituto Daya Shak-
ti, Daniela de Araújo.

O ayurveda – termo 
que vem do sânscri-
to e significa “ciência 
da vida” – é um dos 
mais antigos sistemas 
de saúde. Com cerca 
de cinco mil anos de 
história, sua origem 
remonta ao territó-
rio onde hoje ficam a 

Índia e o Paquistão. No 
Brasil, porém, o método 
só se popularizou a par-
tir da década de 1980.  
Na medicina ayurveda, 
acredita-se que há ener-
gias existentes no cor-
po, mente e meio que 
se vive e, quando há um 
desequilíbrio energético, 

causado por problemas 
emocionais, trauma fí-
sico ou má alimentação, 
por exemplo, são acu-
muladas toxinas que dão 
origem às doenças.

"O intuito dessa pales-
tra é divulgar esta terapia 
integrativa já reconheci-
da pelo SuS como uma 

importante ferramenta 
para ser utilizada como 
tratamento complemen-
tar dos pacientes", afirma 
a coordenadora do Cpic, 
Ticianna Gama.

O Cpic está localizado 
na rua doutor José Cem-
braneli, 1.005 - Parque 
das Nações.

“Os 
benefícios do 
Ayurveda” 
será o tema 
da atividade

COlAbOrOu COm O TexTO: 
DAyANE GOmES

***
As inscrições para o 

processo seletivo de in-
gresso no primeiro se-
mestre de 2019 da Fun-
dação universitária Vida 
Cristã (Funvic) seguem 
até a quarta-feira da se-
mana que vem (28). A 
instituição recebe os ca-
dastros, exclusivamente, 
pelo site www.vestibular-
funvic.org.br e aplicará a 
prova em 1º de dezembro 
(sábado).

Os candidatos têm a 
oportunidade de escolher 
entre 20 opções de cursos 
na área de exatas, huma-
nas e biológicas. inclusi-

ve, a oferta deste vestibu-
lar tem a participação de 
uma nova formação: Co-
municação Social - Rádio 
e Televisão, no período 
noturno. A grade da uni-
versidade disponibiliza 
vagas de Ensino Superior 
em Ciências biológicas: 
Educação Física (bacha-
relado e licenciatura), 
Enfermagem, Fisiotera-
pia, Farmácia, Nutrição 
– todos com turmas de 
manhã e à noite, Odonto-
logia – no período matu-
tino. 

Já em Ciências Exatas: 
Engenharia Ambiental, 
engenharia de Controle 
e Automação, Engenha-
ria de Computação, En-

genharia de Produção, 
Sistemas de informação, 
Tecnologia em Processos 
Químicos, Tecnologia em 
Automação industrial - 
todos apenas com turmas 
noturnas. Enquanto em 
Ciências Humanas, há 
disponibilidade de: Ad-
ministração, Pedagogia, 
Teologia, Tecnologia em 
logística e Tecnologia em 
Gestão de RH, além do 
novo curso – também so-
mente à noite.

A Funvic agrega al-
guns programas de bol-
sa de estudo para finan-
ciamento e desconto 
de mensalidades, como 
Prouni, Escola da Famí-
lia, FiES, Bolsa Funvic, 

Unidade pindense oferece 20 opções de cursos de Humanas, Biológicas e Exatas

Bolsa munícipe e convê-
nios com empresas da re-
gião. A prova oficial para 
todos os inscritos será 
no início de dezembro, 
às 14h30, no Campus i, 

localizado na estrada ra-
dialista Percy lacerda, 
1.000 - km 99 da via Du-
tra.

Outras informações, 
como valores e detalhes 

do vestibular, estão dis-
poníveis no mesmo en-
dereço eletrônico em que 
as inscrições devem ser 
feitas www.vestibular-
funvic.org.br.

Reprodução/internet
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se na Tribuna do Norte 

em 1921

Na edição de 20 de 
outubro de 1901 a 

Folha do Norte (jornal local 
extinto na primeira meta-
de do século XX) divulgou 
uma nota policial que deve 
ter sido o assunto do dia 
na pacata cidade de Pin-
damonhangaba daquele 
início dos anos 1900. Com 
o intuito de proporcionar 
aos leitores uma compara-
ção referente à crônica po-
licial de hoje com relação 
à  de quase 120 anos atrás, 
assim como o modus ope-
randis dos ladrões naque-
le tempo, transcrevemos 
na íntegra o comentário do 
redator da folha do Norte:

 “Na noite de quinta 
para sexta-feira  passa-
da, audaciosos gatunos 
planejaram um roubo na 
casa comercial dos senho-
res Casemiro Braga & Cia.

Ao amanhecer, via-se 
sobre a calçada o cofre 
de ferro em frente a uma 
porta que tinha sido ar-
rombada, fato este, que 
como era natural, desper-
tou a curiosidade pública.

Os gatunos, munidos 
de um ferro próprio para 
abrir portas, conhecido 
pelo nome de pé de ca-
bra, forçaram uma porta 
do estabelecimento, o que 
não levaram a efeito.

Frustrada essa tenta-
tiva criminosa, tomaram 
a deliberação de conduzir 
o pesado cofre para fora, 
o que dá a entender que a 
quadrilha era numerosa.

Lançando mão da for-
ça bruta e outros artifí-
cios de ocasião, como seja 
forrar o soalho com peças 
de fazendas para evitar o 
barulho da queda do co-
fre, parece que tiveram 
que erguê-lo por cima do 
balcão para conseguirem 
deixá-lo na posição deixá
-lo na posição em que se 
achava na calçada.

A conjectura mais 
aceitável é que procura-
ram colocar o cofre em 
uma carroça que estava 
perto e como esta estives-
se sem a agulha que pren-
de a mesa sobre os varais, 
o objeto caiu produzindo 
grande barulho.

Então despertado um 
negociante vizinho que 
acudiu para observar o 
que se passava, os auda-
ciosos gatunos abando-
naram a presa, lamen-
tando talvez infrutífero 
trabalho empregado.

Apesar disso deram 
prejuízo aos proprietá-
rios do estabelecimento 
porque estragaram o co-
fre, diversas peças de fa-
zenda e muitas garrafas 
de bebidas consumiram 
durante o longo trabalho.

Uma ação de bandidos ocorrida 
no comércio da Pinda antiga

O fato teve lugar de 
uma hora da madruga 
em diante, porque a essa 
hora, afi rmam as pessoas 
de confi ança que por ali 
passaram, não havia o 
menor movimento na casa 
comercial arrombada.

Os empregados esta-
vam dormindo dentro 
e não presenciaram ou 
pressentiram coisa algu-
ma, que leva a cismar que 
há por aí perigosos nar-
cotizadores.

O que não resta dúvi-
da é que temos na terra 
uma poderosa quadrilha 
disposta a matar para 
roubar.

Não causará grade ad-
miração se a polícia des-
cobrir uma sociedade or-
ganizada com gatunos de 
fora e gatunos da terra.

Previnam-se o povo 
pra defender a sua vida e 
propriedade.

Na mesma noite em 
que os gatunos penetra-
ram na casa dos senhores 
Casemiro Braga & Cia., 
também arrombaram a 
porta da confeitaria do 
Sr. Izidoro Ayala Rodri-
gues, subtraíram algum 
dinheiro e uma mesa que 
deixaram na rua que se-
gue à Mombaça, isto de-
pois de ser aberta e sa-
queada.

Ao povo compete au-
xiliar a polícia, o quanto 
possível, para descobri-
mento da perigosa qua-
drilha.”

CACHORRO 
PRETO

Um mês depois do ocor-
rido em sua loja, o senhor 
Casemiro Braga foi citado 
na seção livre da Folha do 
Norte em uma nota com 
o título “Cachorrada”. Al-
guém reclama que o mes-
mo estaria fazendo o traje-
to de sua casa até o jornal 
acompanhado de um ca-
chorro preto que avança-
va nos transeuntes, “mor-
dendo e rasgando roupa 
de senhoras da vizinhança. 
Para o autor, que assina 
sob o pseudônimo de “va-
lente”, seu Casemiro esta-
va se divertindo com isso e 
reclamando providências 
por parte das autoridades, 
ressaltava: “O tempo não 
anda para brinquedo”.

O reclamante talvez 
não tenha levado em con-
ta que o comerciante fora 
recentemente vítima de 
ladrões e que o cachorro 
preto era uma espécie de 
segurança canino.

Arquivo TN

BANDIDOS TERIAM INVADIDO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM A 

FINALIDADE DE LEVAR O COFRE. DELITO 
OCORREU DURANTE A MADRUGADA. O 
CURIOSO É QUE EMPREGADOS DA LOJA 
ESTAVAM DORMINDO NO LOCAL E NÃO 

VIRAM NADA  

Nessa pupila rútila, molhada, 
ninho misterioso da ternura, 
a ampla noite do amor e da loucura 
Se desenrola, quente e embalsamada. 

  Quando, às vezes, a vista desvairada 
 embebo, ansioso, nessa noite escura, 
 dela rompe uma voz, que, entrecortada 
 de soluços e cânticos, murmura... 

  É a voz do Amor, que, em teu olhar falando, 
  num concerto de súplicas e gritos, 
  conta a história de todos os amores; 

   E vêm por ela, rindo e soluçando, 
   almas serenas, corações afl itos, 
   tempestades de lágrimas e fl ores... 

eliosh.info

Olavo Bilac, Tribuna do Norte, 16 de dezembro de 1906

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

A voz do amor

“AO CAVALO 
DE FERRO”  

No livro A Vida nos 
Balcões da Pequena Pin-
damonhangaba, de Eloyna 
Salgado Ribeiro ( Gráfi ca 
Ativa, Taubaté-SP, 1997) 
vamos encontrar que a loja 
de seu Casemiro se chama-
va “Ao Cavalo de Ferro”, fi -
cava no fi nal da rua Bicudo 
Leme e era um dos arma-
zéns atacadistas de tecidos, 
secos e molhados. Segun-
do a autora, nos armazéns 
como o de Casemiro, “os 
fazendeiros lotavam seus 
carros de bois com suas 
compras do mês, desde da 
carne seca até o querosene, 
desde o açúcar refi nado até 
o remédio para bezerros e 
outros animais da roça”. 

Conta também que “No 
‘Ao Cavalo de Ferro’ seu 
Cardoso, ou Cardosinho, 
era o guarda-livros. Mas, 
às vezes ajudava Jorge 
Ananias e outros caixeiros 
no atendimento da fre-
guesia.”

Final da rua 
Bicudo Leme por 

volta de 1915
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