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Pinda é destaque na geração de empregos
Pindamonhangaba
está à frente na geração
de empregos, comparado às cidades próximas,
segundo dados oﬁciais
do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Além disso, a cidade destacou-se
também no estudo que
avaliou as 100 melhores

cidades para fazer negócios.
De acordo com números do Caged, Pindamonhangaba apresenta
saldo positivo de 947 na
variação de empregos,
isto é, a diferença entre
admissões e demissões,
de janeiro a outubro
de 2018. Este número é

maior que o de municípios como São José dos
Campos, Taubaté, Guaratinguetá e outras cidades da região.
Os setores que mais
apresentaram
crescimento foi a indústria de
transformação
(600),
serviços (291) e construção civil (121).
PÁGINA 3
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Secretaria de Saúde reforça
vacinação contra a febre
amarela no município
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Riscos e
Agravos à Saúde - Vigilância
Epidemiológica, disponibiliza mais um ponto de vacinação contra a febre amarela
na cidade. A vacinação acontecerá nesta sexta-feira (30),
das 9 às 16 horas, na praça
Monsenhor Marcondes.

Além da vacinação, o município reforça a campanha
nacional contra o Aedes aegypti que atua em diversos
pontos de Pindamonhangaba, contra a proliferação
do mosquito. No sábado
(1°/12), a campanha estará
com o “Fique Sabendo”, no
Shopping Pátio Pinda, das 13
às 20 horas.

PÁGINA 5

“Projeto Guri” tem vagas
para polos de Moreira
César e do Araretama
PÁGINA 5

Pinda apresentou saldo positivo em cerca de 950 vagas
entre janeiro e outubro de 2018, diz Caged

SOS promove
“Bazar
Beneﬁcente”
PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
27º
PANCADAS DE CHUVA A
PARTIR DA TARDE

PROJETO “EDUTRAN” FORMA 600 CRIANÇAS NESTA SEXTA (30) - PÁGINA 5

30º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE
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Editorial

Evento artístico propõe
“Viagem ao Jardim das Ideias”

Reprodução/Acropolis

Rumo ao futuro

É

com otimismo que recebemos a informação
de números positivos de geração de
empregos em Pindamonhangaba (dados do
Caged), que devem ser ainda melhores nos
próximos meses graças à movimentação do
comércio no período natalino, ampliação
das plantas da Novelis e da Gerdau, e futura
instalação de quatro novas indústrias na cidade,
nos próximos meses.
Empregos geram desenvolvimento da
economia, crescimento e benefícios para todos.
Ainda mais se acompanhados de um investimento
sério em educação, saúde e segurança, que, aliás,
estão em andamento por meio da administração
municipal. Esse trabalho se comprova e se reﬂete
por meio de números também positivos, como o
índice de 6.9 no Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) atual, que coloca Pinda à
frente de várias cidades do Vale, como Taubaté
e Guaratinguetá, por exemplo; e números
negativos, no sentido matemático da palavra,
com a queda de todos os índices criminais em
nossa cidade, de acordo com dados oﬁciais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de
São Paulo.
Investimento, trabalho, seriedade e
compromisso fazem parte da receita para
garantir um futuro promissor para a “Princesa
do Norte”.

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É
A SÉRIE “THE GOODPLACE” DIRIGIDO
POR MIKE SCHUR
Eleanor
Shellstrop está
morta. Acontece
que, após sua
partida, ela
foi enviada ao
"Good Place - ou
"Bom Lugar" -,
um lugar de
eterna felicidade
destinado às
pessoas que
ﬁzeram o bem
durante suas
vidas. Lá,
todos são bons
e encontram
as suas almas
gêmeas, com
quem passarão
o resto da
eternidade.
Mas tudo isso
não passa de
um acidente:
Eleanor não
merece estar lá.
E agora, será que
ela vai conseguir
esconder
a verdade

Reprodução/internet

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Os visitantes do
“II Salão Premier
Internacional Acrópolis
e Artcom” poderão
apreciar artes visuais
de artistas da região
nos dias 14, 15 e 16 de
dezembro, em Taubaté.
O evento tem a
realização do Acrópolis
Studio de Arte e Mangá
e da Artcom e reunirá
trabalhos desenvolvidos
neste ano, pela
equipe de docentes e
aprendizes focados na
valorização de pinturas,
desenhos e a arte,
em geral, como uma
manifestação cultural.
A mostra coletiva
resultante das
expressões individuais
dos autores celebrará
mais um ano de
estudos da unidade
artística, criada há
18 anos. Desde sua
fundação, a escola
idealizada por Douglas
de Campos Costa
realiza sua própria
exibição anual. Sendo
que, o fechamento de
2018 terá como tema
“Viagem ao Jardim das
Ideias” e acontecerá das
10 às 20 horas, na sede
do Acrópolis, localizada
na rua Frei Modesto
Maria de Taubaté, 66
- Jardim Santa Clara,
Taubaté.
Mais informações
sobre o “II Salão
Premier Internacional”
estão disponíveis na
página da organização
no Facebook https://
www.facebook.com/
acropolis.studiodearte/.

Coletânea de 2018 comemorará mais um ano de atividade do
Acrópolis Studio de Arte e Mangá

Pinda volta a ter bazar
beneﬁcente do SOS
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O Serviço de Obras
Sociais (SOS) volta a promover seu bazar como

forma de arrecadar recursos para assistência
de famílias carentes. A
atividade
ﬁlantrópica
será na praça Engenheiro José Salgado Ribeiro

(Pátio da Feira), na rua
Capitão José Martiniano
Vieira Ferraz, 226-318.
Mais informações
no telefone 3642-2787
ou 3642-3023.
Reprodução/internet

Bazar do SOS será na praça Engenheiro José Salgado Ribeiro (Pátio da Feira)

Nossa Terra

NOSSA GENTE

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

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE BRINQUEDOS DO SENHOR MARINO
de Michael, que coordena
a vizinhança, ou será
eventualmente enviada ao
"BadPlace"?
“ Eu indico esse ﬁlme porque
gosto dessa série, que é cheia
de reﬂexões morais e faz você
repensar o quão bom você está
sendo.”
Anna Vitória Pinto
Camargo- estudante
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Contorno o Bosque da
Princesa em direção à Rua
Mariz e Barros. Na calçada da casa de número 84,
em exposição permanente,
estão os produtos da fantástica fábrica de brinquedos do Sr. Marino Ferreira de Melo: caminhões de
madeira, trenzinhos coloridos, aviões, casinhas de
passarinhos e tantos outros artefatos construídos
por este torneiro mecânico aposentado.
De onde vem esse talento do Sr. Marino para
confeccionar brinquedos?
Fico surpresa ao descobrir quesua habilidade
foi desenvolvida no chão
de sua infância – o Haras
Paulista -, fazendo boizinhos, cercas e casinhas
para a fazenda imaginária do seu melhor amigo:
Geraldo Alckmin! Recorda com emoção dessa “irmandade”que perdurou
até Marino ingressar em
seu primeiro trabalho
(Posto Esso) e o futuro
“Governador do Estado
de São Paulo” na faculda-

de de Medicina e na vida
pública como Vereador de
Pindamonhangaba.
Os brinquedos do Sr.
Marino têm o dom de me
transportar para um território sagrado, a infância e, de modo especial,
para nossos inesquecíveis
natais. Tempo de sonhar
com a chegada do Papai
Noel, dos sapatinhos debaixo da árvore com nossas cartinhas e da alegria
que os brinquedos coloridos de madeira traziam
para nós!
O Sr. Marino nem imagina mas, no meu coração, ele é o Papai Noel de
muitas crianças! Neste
tempo em que os tablets,
os computadores e os celulares tornaram-se os objetos de desejo preferidos
das crianças, as lojas de
brinquedos têm diminuído
consideravelmente suas
vendas, e muitas, fecharam as portas!
Por isso, a fantástica
fábrica de brinquedos do
Sr. Marino é tão imprescindível para nossa terra

Divulgação

Caminhões, trenzinhos, casinhas... brinquedos de
madeira! Assim, Seu Marino, o torneiro mecânico
aposentado, resgata em nós a felicidade ingênua e
pura de antigos natais e aniversários
e nossa gente! Ashabilidosas mãos desse artesão
viviﬁcam o que há de mais
sublime na infância: o encantamento do brinquedo
e do brincar. Se os pais, os
avós e os professores soubessem o bem que os brinquedos e as brincadeiras
proporcionam ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional das
crianças, elegeriam um
tempo do dia para essa
tarefa quase esquecida

nesse universo tecnológico em que vivemos e, com
toda certeza, todos nós
reencontraríamos nosso
mundo de faz-de-conta e,
nele, a alegria escondida
no quintal da nossa infância.
Que a fantástica fábrica de brinquedos do Sr.
Marino nos conceda, por
muitos e muitos anos, seus
brinquedos coloridos e a
magia dos sonhos que só
ela é capaz de fabricar!
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na geração de empregos
Pindamonhangaba está à
frente na geração de empregos,
comparado às cidades próximas,
segundo dados oficiais do Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados). Além disso,
a cidade destacou-se também no
estudo que avaliou as 100 melhores cidades para fazer negócios.
De acordo com números do
Caged, Pindamonhangaba apresenta saldo positivo de 947 na
variação de empregos, isto é, a diferença entre admissões e demissões, entre janeiro e outubro de
2018. Este número é maior que o
de municípios como São José dos
Campos, Taubaté, Guaratinguetá
e outras cidades da região.
Os setores que mais apresentaram crescimento foi a indústria
de transformação (600), serviços
(291) e construção civil (121). O
secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura, Marcelo Martuscelli, explica que este índice é reflexo, entre outras ações,
do trabalho realizado pela administração municipal na atração de
indústrias para a cidade. “Contamos com o interesse de diversas
novas indústrias que deverão se
instalar na cidade nos próximos
meses, o que certamente irá aumentar ainda mais este índice”,
comentou.
As novas indústrias que estão
vindo para Pindamonhangaba
são: Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda, Guangdong DCenti
(Brasil) Autopeças Ltda, Ecolyzer

Divulgação

Caged afirma que a cidade apresenta saldo positivo de 947 na
variação de empregos entre janeiro e outubro deste ano
Laboratórios Ltda., e Nacional Indústria Mecânica.
Desenvolvimento Social – O
índice positivo do Caged reafirma
o bom desenvolvimento de Pindamonhangaba como uma das
melhores cidades para realizar
negócios e receber investimentos
no País. Essa afirmação é fruto de
um estudo anual realizado pela
Urban Systems, o “Ranking das
Melhores Cidades para Fazer Negócios”, que avaliou 310 cidades
do país com mais de 100 mil habitantes, responsáveis por 70,4%
do PIB (Produto Interno Bruto)
nacional.
De acordo com o estudo, publicado pela revista Exame, Pindamonhangaba está em 74º lugar
no ranking nacional, no índice
de desenvolvimento econômico.

Este índice transparece o recorte
econômico e financeiro, comércio
exterior (importação e exportação), diversidade econômica e
empreendedorismo, e Pinda está
à frente de capitais como Goiânia,
Salvador e Manaus, por exemplo.
Ainda de acordo com o estudo, no índice de desenvolvimento social, Pindamonhangaba deu
um salto de 54 (2017) para 33,
em 2018. O desenvolvimento social mede o reflexo do desenvolvimento de negócios na cidade
sobre a população local, medindo
indicadores sociodemográficos
e econômicos, de educação, de
saúde e de segurança. Este índice
coloca Pinda à frente de cidades
como Mogi das Cruzes e Jacareí,
em nossa região, e das capitais
São Paulo e Belo Horizonte.

“Edutran” forma 600 crianças nesta sexta-feira
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
O projeto “Edutran, – educação no trânsito” – que acontece
há 10 anos em Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Trânsito, em parceria com a
Secretaria de Educação, forma
cerca 600 crianças na sexta-feira (30), às 9 horas, no ginásio
do Centro Eesportivo “ João do
Pulo”.
Neste segundo semestre,
participaram 13 escolas da Rede
Municipal de Ensino: Prof. Au-

gusto César Ribeiro, Profª Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães,
Prof. Elias Bargis Mathias, Prof.
Félix Adib Miguel, Dr. André
Franco Montoro, Profª Gilda
Piorini Molica, Profª Madalena Caltabiano Salum Benjamin,
Profª Maria Aparecida Arantes
Vasques, Profª Maria Aparecida
Camargo de Souza, Vito Ardito,
Prof. Moacyr de Almeida, Profª
Maria Madureira Salgado e Profª
Isabel do Carmo Nogueira.
As unidades receberam os
agentes de trânsito, que junto às
crianças, desenvolveram atividaDivulgação

Entre as ações, distribuição de cartas aos motoristas

des de conscientização. Foram
realizadas também pelo projeto
distribuição de cartas para os
motoristas e blitzes educativas.
Como conclusão das atuações
realizadas em 2018, o Edutran
premiará os alunos que desenvolveram a “Melhor Redação” e
o “Melhor Desenho” com uma
bicicleta cada um.
Durante a 24ª formatura do
projeto, haverá o juramento e a
música desenvolvidos pela iniciativa. O agente de trânsito,
José Ouverney Júnior, salienta
que o “Edutran” tem dois objetivos: em curto prazo, proporcionar segurança no trânsito para
as crianças em seu cotidiano e,
em longo prazo, colaborar para
que essas crianças sejam adultos
mais conscientes no trânsito. “A
criança é inocente e não percebe
o perigo que pode estar correndo no dia a dia. Todos os alunos
são muito inteligentes, pegam o
conteúdo de maneira excelente,
e levam a mensagem aos seus familiares e amigos. Tenho certeza
que, no futuro, serão motoristas
muito melhores”, destaca o “tio”
Júnior.
A formatura do Projeto Edutran tem o apoio do Fundo Social
de Solidariedade.

O “Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios” é
focado em regiões do País com
maior oportunidade de crescimento, avaliando as cidades mais
atrativas para o desenvolvimento
de negócios, considerando condições e infraestrutura disponíveis.
A pesquisa também apresenta os
recortes de capital humano e infraestrutura.
Os municípios analisados representam: 70,4% do PIB Brasileiro, 62,1% das empresas, 72,6%
dos empregos formais e 56,5% da
população brasileira.
O prefeito Isael Domingues
analisa positivamente o desenvolvimento de Pindamonhangaba.

“Estamos realizando um trabalho
sério que se reflete nos números
de geração de emprego, desenvolvimento econômico e social de
Pindamonhangaba. Os índices do
Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) mostram Pinda à frente das principais cidades
da região; e os dados oficiais da
Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo mostram uma
queda em todos os índices criminais em nossa cidade, são outras
sinalizações de que estamos no caminho certo. Claro que queremos
desenvolver muito mais a cidade e
pretendemos avançar nos demais
setores que precisam de nossa
atenção”, analisou o prefeito.

Campanha contra o diabetes atende
mais de mil pessoas em Pinda
Colaborou com
o texto: Bruna Silva
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba desenvolveu, ao
longo deste mês, a “Campanha de
Conscientização e Prevenção ao
Diabetes”. As ações que buscaram
percorrer pontos estratégicos da
cidade atenderam aproximadamente 1.300 pessoas.
Segundo os organizadores da
campanha, o intuito era levar
o máximo de informações para
a população sobre o diabetes,
pois apesar de ser uma doença
conhecida, ainda acomete milhares de pessoas anualmente. As
atividades da campanha contra
o diabetes em Pindamonhangaba
contaram com o apoio da Etec
João Gomes de Araújo, Colégio
Tableau, Laboratório Oswaldo
Cruz e podóloga Isabel Lerusca,
que realizaram: constatação de
IMC (índice de massa corpórea),
orientação nutricional, aferição
de pressão e teste de glicemia
capilar.
A campanha foi encerrada na
última segunda-feira (26), com o
encontro de pessoas que possuem
diabetes tipo 1. O momento foi
reservado para que os portadores

pudessem debater e expor suas
experiências através de depoimentos; houve também uma
palestra motivacional com Fábio
Frasson, no auditório do Senac.
“Desta vez, levamos uma mensagem de superação, de autorresponsabilidade e de automotivação
para os portadores de diabetes
tipo 1 e seus familiares. Gratidão
à Mirian Andrade e à doutora Daniela, pelo convite, pela confiança
e pela oportunidade de contribuir
e evoluir”, destacou Fábio.
O participante do evento José
Caramez afirmou que o encontro
foi muito bom e muito produtivo,
pois alertou que todas as pessoas
podem vir a ter diabetes.
Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a fase atual
é de avaliação das informações
coletadas para serem encaminhadas para o Anad/Fenad a fim de
unificar o material coletado em
Pindamonhangaba ao contexto
nacional, integrando futuras
ações estratégicas de controle e
prevenção ao diabetes, além de
viabilizar referências e tratamento adequado aos pacientes da
Atenção Básica ou Especializado
da Rede SUS (Sistema Único de
Saúde).
Divulgação

Conscientização englobou diversas atividades neste mês

“Prêmio Mestre Cultura Viva de Pindamonhangaba” está com inscrições abertas
Estão abertas as inscrições
para o concurso “Prêmio Mestre
Cultura Viva de Pindamonhangaba” e o prazo seguirá até o dia
3 de janeiro de 2019.
O concurso selecionará cinco
mestres, sendo estes, pessoas
com mais de 60 anos, que se reconheçam ou sejam reconhecidas por sua própria comunidade
como herdeiras dos saberes e fazeres da tradição oral. Cada um
dos selecionados receberá os
seguintes prêmios: R$2.000,00

(dois mil reais) e Certificado de
Mestre.
A inscrição é gratuita e deve
ser efetuada nos dias úteis, das
9 às 16 horas, no Departamento
de Cultura e Patrimônio Histórico, localizado na rua Deputado Claro César, 33 – centro. Os
documentos necessários para a
inscrição deverão estar em um
único envelope, entregues pelo
próprio mestre proponente ou
por um representante legal do
mestre.

O edital, com a documentação requisitada, e seus anexos
encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico da Prefeitura de Pindamonhangaba: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br,
no botão “Chamamentos”.

Concurso cultural recebe
inscrições até o dia 3 de
janeiro de 2019

Divulgação
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De acordo com a PORTARIA nº 09/2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de 28 de novembro de 2016. Publicada nojornal “Tribuna do
Norte”, em 29 de novembro de 2016. Dispõe sobre as diretrizes para ao cadastro único nos Centros Municipais de Educação Infantil de Pindamonhangaba,
sobre os critérios para ingresso, a classificação e a documentação para matrículas, mas instituições Públicas Educacionais de Pindamonhangaba, que
atendem na modalidade de Educação Infantil- creche (0 a 3 anos). Seguem as listas classificatórias das crianças inscritas até presente data.
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI “RUTH DÓRIS LEMOS” – RESIDENCIAL BEM VIVER

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI JOSEFINA CEMBRANELLI SCHMIDT – BERÇÁRIO
NOME

b

DN

RESPONSÁVEL

ISAAC GABRIEL SILVA SANCHES DOS SANTOS

15/02/2018

GABRIELLA DA SILVA GOMES

1º

ANA LIVIA EMANUELLY DE ALMEIDA

10/10/2017

RAFAELA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA

2º

NOME

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIF.

PATRICIA ROGERIA GOMES DE TOLEDO

1ª

MIGUEL EDUARDO DAS CHAGAS PEREIRA

04/12/2017

ALINE CRISTINA BORGES DAS CHAGAS

2ª

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI JOSEFINA CEMBRANELLI SCHMIDT – INFANTIL I

CLASSIFICAÇÃO

INFANTIL I

RESPONSÁVEL

19/04/2017

BERÇÁRIO
NOME

DN

SOPHIA PEDROSO DE SOUZA

NOME

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIF.

MARIA VITÓRIA CURSINO RIBEIRO

27/12/2016

MARIA CAROLINA CURSINO PEREIRA

1ª

MANUELLY ALICE DE PAULA FISCHER

29/03/2017

MICHELE CRISTINA DE PAULA

2ª

EMANUELLY GABRIELE FRIENTES ARANTES
DA SILVA

21/03/2017

MAYRA FERNANDA FRIENTES

3ª

WEBER PAIVA CRUZ

30/05/2016

JOSIANI BASTOS PAIVA CRUZ

4ª

PYETRO KAUÃ DA SILVA SANTOS

2706/2016

STEFANIE CRISTINA DA SILVA MOREIRA

1º

ENZO DE MOURA SALUSTIANO

06/01/2017

VANESSA APARECIDA MOURA DOS SANTOS

2º

KATHELLYN EMANUELLY LOBO DA S. CONFALONI

15/04/2016

PAOLA LOBO DA SILVA

3º

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIF.

PATRICIA EMANUELLY LOBO DA S. CONFALONI

15/04/2016

PAOLA LOBO DA SILVA

4º

ESTER YOLANDA MARCELINO DE GODOI

18/01/2016

FERNANDA GABRIELA MARCELINO DOS SANTOS

1ª

ESTER DOS SANTOS COSTA

03/03/2017

DANIELE AMANDA ALVES DOS SANTOS COSTA

5º

ALICE MOREIRA ANTUNES

09/07/2015

SUZANA PAULA MOREIRA ANTUNES

2ª

THEO CARLOS BRAGA ALVES DE SOUZA

02/01/2017

SANDRA HELENA BRAGA

6º

LARA BROTERO GONÇALVES DE OLIVEIRA

12/05/2015

LARISSA MARA BROTERO DA SILVA

3ª

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI JOSEFINA CEMBRANELLI SCHMIDT – INFANTIL II
NOME

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI “lESSA” - RESIDENCIAL LESSA

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI YOLANDA IMEDIATO FRYLING – BERÇÁRIO
NOME

INFANTIL I
NOME

DN

Lara Beatriz Miranda

RESPONSÁVEL

25/01/2016

CLASSIFICAÇÃO

Caroline Stefani Antonio Miranda

1º

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI “DR FRANCISCO LESSA JUNIOR”– CIDADE JARDIM
BERÇÁRIO
NOME

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIFICAÇÃO

Luís Gustavo Sena da Silva

20/06/2017

Debora da Silva Sena

1º

Bryan Vitorino Barros

14/12/2017

Caroline Eveling Vitorino

2º

Maísa Ribeiro da Silva

16/01/2018

Flavia Edmara Ribeiro

3º

José Miguel Oliveira de Almeida

02/02/2017

Adreia Oliveira Silva de Almeida

4º

Henrico Malakai Moreira da Silva

12/06/2018

Ellen Mara Moreira Borges

5º

Davi Miguel Borges Santana

15/08/2016

Karina Aparecida Borges

6º

Joana D’Arc da Silva

09/12/2016

Ana Quitéria da Silva

7º

Vitor Hugo da Silva

12/08/2016

Viviane Cristina da Silva

8º

Maria Heloísa Lôbo Lima

10/09/2016

Mariana Barbosa Lôbo Lima

9º
10º

Sophia Cinachi Bicudo de Matos

11/10/2017

Benjamin dos Santos Salaro Barbosa

15/05/2017

Amanda Evangelista dos Santos

11º

Igor Pereira Arai

14/08/2017

Bruna Dias Pereira Arai

12º

João Miguel Alves dos Santos

18/07/2016

Grazielle
Santos

Ana Alice Alves de Souza Santos

13/07/2018

Lariane Gabriele Alves de Souza

14º

Maria Clara Alves de Souza Santos

13/07/2018

Lariane Gabriele Alves de Souza

15º

Luiz Miguel Brito da Silva

21/07/2017

Ana Carolina Mendes Brito

16º

Diogo de Castro Gonçalvez

14/09/2016

Laila de Aquino Castro

17º

Cauã Souza Lopes Soares

26/11/2017

Pâmela Dayane de Souza

18ª

Izabella Copeinski da Silva

30/04/2018

Graziella Copeinski de Mattos

19º

Alves

dos

13º

BERÇÁRIO
DN

RESPONSÁVEL

CLASSIFICAÇÃO

Laura Franchim Moreira

04/10/18

Mariana Franchim Veloso

1

Enzo Rafael Fonseca Nogueira

10/08/18

Viviane Aparecida da Fonseca

2

Levi Burger Melo

09/06/18

Raquel Burger Raimundo

3

Vitória Emanuelly Rosa de Oliveira

27/09/18

Bruna Fernanda Rosa de Oliveira

4

Lohan Welles Martins de Oliveira

01/09/17

Gislene Martins de Oliveira

5

Pedro Henrique Alves Gomes

30/05/17

Thalía Priscylle Alves do Nascimento

6
7

Emilly Maria Ferreira dos Santos

26/09/16

Janira Aparecida Ferreira dos Santos

Eric Jonatas da Silva Santos Júnior

22/04/18

Nathaly Oliveira Silva

8

Pyetro Henrique Mattoso Miranda

23/09/16

Renata Aparecida Mattoso Silva

9

Tiago Andrade Silva

01/04/17

Ana Flávia Mendes Andrade Silva

10

Augusto Rivair Mattoso Torres da Silva

09/08/16

Bruna Fernanda Mattoso de Oliveira

11

Heitor Marques Teixeira

28/02/17

Suellen Dias Marques

12

Mariana Santos Almeida

04/05/16

Marina Ferraz dos Santos Almeida

13

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI MARLI LEMES DE MOURA CAMARGO
BERÇÁRIO
NOME

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIF.

JOAQUIM CRUZ TOBIAS

06/01/2018

NARJARA FERRAZ CRUZ TOBIAS

01

MURILLO DA SILV A MOTTA

04/11/2017

LETÍCIA VIEIRA SILVA

02

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA

01/06/2017

VANESSA LEISE PEREIRA DE SOUZA

03

LUCAS REIS DE LIMA PINHO

02/07/2018

NIVEA MARIA DE LIMA PINHO

04

THÉO OLIVEIRA CARDOSO

06/08/2018

TATIANA ELISA DA SILVA CASTRO

05

MORGANA VITÓRIA SANTOS DE ALMEIDA

22/02/2018

SILVANA SANTOS DE ALMEIDA

06

SAMUEL MORAES OLIVEIRA

12/07/2017

TANIA REGINA DE MORAES

07

SOPHIA FRANCISCA GONÇALVES

30/06/2017

PATRICIA FRANCISCA DA SILVA

08

BERNARDO LUIZ PACHECO CUSTÓDIO

14/09/2018

ADRYELLE APARECIDA L. PACHECO

09

PEDRO HENRIQUE DA SILVA DIAS

04/08/2018

LETICIA DA SILVA RIBEIRO

10

LUCAS DOS SANTOS DA CRUZ

19/04/2017

DÉBORA DOS SANTOS DA CRUZ

11

SAMUEL RODRIGUES SILVA SOUZA

26/04/2017

STEFANY RODRIGUES SILVA SOUZA

12

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIF.

Davi Conti Apolinario

26/05/2017

Priscila Marques Conti Apolinario

1°

João Lucas Barbosa Monteiro

04/08/2016

Cristiane Aparecida de Jesus Barbosa

2°

João Pedro de Sousa Pires

19/01/2017

Suelen de Sousa Pires

3°

Pietra Souza Alexandre

04/07/2017

Patrícia Santana de Souza Alexandre

4°

Matheus Emanuel de Oliveira Raimundo

10/12/2017

Sabrina Cristina Moreira de Oliveira

5º

Vítor Hugo Ribeiro

17/07/2017

Vanessa Cássia de Melo

6º

Pedro de Oliveira Costa

30/01/2017

Franciele Cristina de Oliveira Costa

7º

José Armando Honório Cezar Simões

23/05/2017

Bianca Paola Honório Simões

8º

Maria Clara da Cruz Souza

18/04/2017

Letícia Maria da Cruz Rodrigues

9º

Francisco José Amaral Guimarães

18/04/2018

Jéssica Amaral Pereira Guimarães

10º

Letícia dos Santos Rangel de Carvalho

05/07/2017

Ana Caroline dos Santos

11º

Davi Lucas Coelho Morais

10/04/2017

Jaqueline Aparecida Coelho Morais

12º

Ana Laura Eloi Moreira

14/01/2018

Ana Paula Eloi Moreira

13º

Bernardo Medeiros Rosa

01/03/2017

Bárbara Medeiros Cardoso Almeida

14º

Bella Rodrigues Faria da Silva

30/11/2016

Camila Alves Rodrigues Faria da Silva

15º

Kayron Rossi Lino dos Santos

27/04/2017

Ana Paula Rossi Lino dos Santos

16º

Maria Heloísa Fonseca Marques Pereira
Luz

23/11/2016

Maria Laura Fonseca Marques Pereira

17º

Ayslan Costa Gonçalves

29/12/2016

Jaqueline Costa Rodrigues

18º

Davi Lucca Santana Silva

07/11/2016

Débora Fernanda Silva de Paula

19º

DN

RESPONSÁVEL

CLASSIF.

Lydia Ayala Constantino Rossi dos Santos

01/01/2016

Jenifer Ramos Constantino

2°

Ana Júlia de Jesus Faria

20/10/2015

Gabriela de Jesus Faria

3°

1°

4°

Davi Schmeiski Barros de Paula

15/02/2016

Daiane Schmeiski Barros

Giovanna Reis Silva

05/05/2016

Aline Maria da Silva Reis

5º

Davi Lucca Machado Schulze Felício

08/05/2016

Sabrina Machado Carneiro Felício

6º

11/07/2015

Keila Aparecida Ayres Lopes

7º

Larissa Faro de Oliveira Ferreti

8º

Vinícius Guilherme da Fonseca Freitas

21/03/2016

Juliana Aparecida da Fonseca Freitas

9º

Raphael Luis Campos de Oliveira

31/12/2015

Fabrícia Aparecida Campos de Oliveira

10º

Luiza Sant’anna de Carvalho

14/12/2015

Juliana Sant’anna de Carvalho

11º

Mikaelly Vitória Dantas Monteiro

06 / 01/2016

Suellen Fernanda Monteiro Dantas

12º

Manuelly Vitória Aguiar dos Santos

26/11/2015

Darlene Aparecida de Aguiar Rocha

13º

Matteo Viana Pedrosa dos Santos

05/04/2016

Talita Viana dos Santos

14º

Valentina Leonina da Silva Santos

26/01/2016

Ana Carla Cardoso da Silva

15º

CMEI “DONA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN”
BERÇÁRIO
NOME

DN

RESPONSÁVEL

29/06/2018

SARA SÉLY ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

3º

ALICE APARECIDA SALGADO SILVA

03/05/2017

AMANDA PRISCILA SALGADO DA SILVA

4º

CAROLINA CABRAL CAPELLATO

24/06/2018

RENATA BARRETO CABRAL CAPELLATO

5º

AGATHA CECÍLIA MILANI POMIM

21/04/2017

ARIÉDILY TACIANE MILANI POMIM

6º

Conselho Municipal de
Patrimônio Histórico,
Cultural, Ambiental
e Arquitetônico de
Pindamonhangaba –
CMPHCAAP
CONVOCAÇÃO –
11ª Reunião Ordinária - 2018
Ficam as senhoras conselheiras e
os senhores conselheiros titulares
e suplentes do Conselho Municipal
de Patrimônio Histórico, Cultural,
Ambiental
e
Arquitetônico
de
Pindamonhangaba – CMPHCAAP,
convocados a comparecer, na data e
local abaixo indicados, à “11ª Reunião
Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
Aprovação da Ata anterior;
Apreciação do Relatório final da visita
técnica a Igreja de São José;
Balanço geral das atividades do
Conselho em 2018;
Agenda de reuniões para 2019;
Informes Gerais.
Data: 04/12/2018 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Palacete 10 de Julho

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:
Cópia do RG e CPF;
Cópia do comprovante de residência;
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;

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de
Patrimônio Histórico, Cultural,
Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba

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 impreterivelmente 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;

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 REGISTRO DE PREÇO Nº
210/2018 (PMP 32302/2018)
Para “aquisição de materiais para
pavimentação, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos”, com entrega dos envelopes
até dia 11/12/18 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.

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 verificação da voltagem fornecida;
4.3 – Não serão feitas trocas de localização dos espaços, salvo motivo de força maior,
devidamente expresso pela fiscalização;
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 fiscalização;

Data

Horário

Inscrição

26 a 30/nov

das 8h às 17h

Entrega das licenças

03 e 04/dez

das 8h às 17h*

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Taís Cristini Nogueira de Oliveira

24 / 02/ 2016

2º

HELENA ANTONIO DE SOUZA SERAFIM

Fundo de Apoio Esportivo de
Pindamonhangaba
CONVOCAÇÃO –
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP
Ficam os senhores conselheiros
do Fundo de Apoio Esportivo de
Pindamonhangaba convocados a
comparecer, na data e local abaixo,
para realização da 13ª reunião
ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Leitura e aprovação da ata anterior;
Aprovação dos Projetos apresentados
para ano de 2019.
Dia: 03/12/2018
Horário: 15h30 minutos
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”
Professor Everton Chinaqui
de Souza Lima
Presidente do FAEP

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

21/ 10/ 2015

Gabriel Faro Ferreti

ALLINE REGINA MALTA

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
Administração ou a quem for delegado competência expressa.

Kauanny Gabrieli de Oliveira Bastos

Sofia Ayres Lopes

01/07/2017

5 – Cronograma

CMEI “MARIA APARECIDA GOMES-SÁ MARIA” – INFANTIL I
NOME

1º

JONATHAN RAFAEL MALTA FIGUEIREDO ALVES

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 ficará vago.

CMEI “MARIA APARECIDA GOMES-SÁ MARIA” – BERÇÁRIO
NOME

CLASSIF.

HELENA EMANUELLY COELHO DE SOUZA

09/10/2017

LARISSA DIANA COELHO

01º

ARTHUR MOREIRA DA SILVA

10/05/2017

FRANCINE MOREIRA DA SILVA

02º

MIKAELLY VITÓRIA SALGADO MOREIRA

05/03/2018

MARCELA SALGADO RIBEIRO

03º

CAMILA VITÓRIA SALGADO MOREIRA

05/03/2018

MARCELA SALGADO RIBEIRO

04º

MICKAEL CARLOS DE ARAÚJO

09/08/2017

JOSEANE CRISTINA DE ARAÚJO

05º

MAÍSA NOVAIS DE LIMA E SILVA

02/04/2017

NATÁLIA NOVAIS DA SILVA

06º

MIGUEL ALVES

16/09/2017

ELIANE APARECIDA ALVES

07º

ELI MIGUEL FELIPE ARAUJO DOS SANTOS

08/04/2017

CLÁUDIA FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS

08º

KEMILLY YASMIN DANTAS GUIMARÃES

22/09/2017

BIANCA ESTÉFANY DANTAS DOS SANTOS

09º

ENZO NOVAES DE OLIVEIRA

26/04/2017

ANDRÉIA SOUSA NOVAES DE OLIVEIRA

10º

SOPHIA VITÓRIA DE CAMPOS PEREIRA

10/11/2017

JÚLIA CRISTINA DE CAMPOS PEREIRA

11º

MIGUEL MONZATO MARCONDES

29/08/2018

ALINE DE PAULA MONZATO

12º

RAYSSA MANUELLY DOS SANTOS RIBEIRO

20/07/2017

JÉSSICA JESUS RANGEL DOS SANTOS

13º

MANUELA CIRILLO ALMEIDA

04/09/2017

MICHELE KÁTIA CIRILLO DE SOUZA ALMEIDA

14º

ÁGATHA VALENTINA ALVES RAMOS

03/08/2018

JULIANA APARECIDA ROSA ALVES

15º

YURI MARCOS FRANÇA DE OLIVEIRA

14/11/2017

DANIELE APARECIDA FRANÇA ROCHA DE
OLIVEIRA

16º

ISAAC WILLIANS FERNANDES

28/11/2017

MICHELLY ROCHA PIEDADE FERNANDES

17º

LAURA HELENA SANTOS CLARO

17/04/2017

STÉFANE CAROLINE DE SOUZA SANTOS

18º

CLASSIF.

MAÚCIA FERREIRA RESENDE

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração
– Departamento de Administração – Setor de Fiscalização de Posturas e o Fundo
Social de Solidariedade, através do presente Edital de Chamamento, torna pública
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) destinados aos Artesões Regionais, sendo os interessados que
atenderem as exigências abaixo descritas:
Cada Artesão poderá utilizar espaço máximo de dois metros por dois metros,
previamente demarcados pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
Os Artesões em Geral do Município de Pindamonhangaba deverão estar inscritos na
SUTACO Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades
Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a Prefeitura
com relação a eventos anteriores, se for o caso;

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CMEI “CAIC” - ARARETAMA
NOME

RESPONSÁVEL

14/11/2017

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ARETESÕES PARA PARTICIPAÇÃO
NO 1º FESTIVAL REGIONAL DE ARTESANATO

Lilian Chinachi Bicudo Guilherme
de Matos

Cristine

DN

MATSYA FERREIRA RESENDE FRAGOSO

Edital de Notificação
Controle 137/18 - Calçada
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
notifica
(Compromissária) o Sr. (a) APARECIDA CÉLIA BUENO responsável
pelo imóvel, situado a Rua JOÃO LIVRAMENTO, s/nº, Bairro Vila
Rica, inscrito no município sob a sigla SO111301021000, quadra
G , lote 257 , para que efetue a construção de calçada do referido
imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o Artigo 116º e 117 da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal
não for cumprida, os serviços de que trata o artigo anterior serão
executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 138/18 - LIMPEZA A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissária) Sr
(a) APARECIDA CÉLIA BUENO, responsável pelo imóvel, situado a RUA
JOÃO LIVRAMENTO, S/ NR. Bairro Vila Rica inscrito no município sob a
sigla: SO111301021000, Quadra G, Lote 257, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

ATENÇÃO PESSOAS IDOSAS
E COM DEFICIÊNCIA
Não percam o BPC/LOAS
(Benefício de Prestação Continuada).
Façam ou atualizem seu cadastro no CADÚnico até o dia
31/12/2018 para não ter o seu benefício suspenso.
Procure o posto de cadastramento do CADÚnico em
Pindamonhangaba, situado na Avenida Albuquerque Lins, 550
– São Benedito (próximo a Vivo/Telefônica).
Leve o CPF de toda a família,
comprovante de renda e endereço.
Para maiores informações: 0800-7072003.
Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2018

Cotidiano

Tribuna do Norte

5

Secretaria de Saúde reforça vacinação
contra a febre amarela no município
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de Riscos e Agravos à
Saúde – Vigilância Epidemiológica, disponibiliza
mais um ponto de vacinação contra a febre amarela na cidade. A vacinação
acontece nesta sexta-feira
(30), na praça Monsenhor
Marcondes.
A vacinação contra a
doença será na sexta-feira (30), das 9 às 16 horas,
na praça Monsenhor Marcondes; e também reforçará a campanha nacional
contra o Aedes aegypti
que atua em diversos pontos de Pindamonhangaba,
contra a proliferação do
mosquito. Já no sábado
(1°/12), a campanha estará com o “Fique Sabendo”,
no Shopping Pátio Pinda,
das 13 às 20 horas.
Conforme informações

do Departamento de Proteção a Riscos e Agravos
à Saúde, o caso citado foi
importado de Caraguatatuba, depois que um morador de Cunha contraiu
a doença, na cidade do
litoral. O homem passou
alguns dias no Araretama
e foi encaminhado para a
capital do estado para receber o tratamento, mas
não resistiu.
De acordo com Ministério da Saúde, a febre
amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos
vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou
de ﬂoresta) e urbano. O
vírus é transmitido pela
picada dos mosquitos
transmissores infectados
e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A
febre amarela tem importância epidemiológica por

sua gravidade clínica e
potencial de disseminação
em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes
aegypti. E os sintomas
são: febre, calafrios, dor
de cabeça intensa, dores
nas costas, dores no corpo
em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.
A Secretaria de Saúde
da cidade realizou ainda no início de 2018, a
"Campanha de Vacinação
contra a Febre Amarela"
em todos os postos da
cidade. As pessoas que
ainda não foram imunizadas podem procurar a
unidade de saúde mais
próxima para receber a
dose de vacina. O diretor
do Departamento de Proteção a Riscos e Agravos
à Saúde, Rafael Lamana,
explica que como este é
um caso próximo a nós
é importante manter-se
imunizado, pois esta é a
principal prevenção contra a doença.

Leandro Buda ganha
evento esportivo local
Divulgação

Competidor representou a luta livre esportiva no “Texugo Combate”
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O atleta de luta livre
esportiva Leandro Buda
competiu no “Texugo
Combate”, realizado no
ginásio de esportes da
Associação Atlética Ferroviária, no dia 17 de novembro. O líder da Escola
de Artes Marciais de Pin-

damonhangaba somou
mais um título em casa.
O evento contou com
várias modalidades de
combate, como muay
thai, MMA, jiu-jitsu e
submission. O professor
representou sua categoria em um duelo que
foi para o overtime após
10 minutos de enfrentamento em que nenhum

dos componentes conseguiu aplicar uma ﬁnalização. No tempo extra,
o lutador empregou um
golpe certeiro para conquistar a vitória. “Mantive o foco em minha estratégia até o ﬁm. Então,
coloquei meu jogo de
luta olímpica e consegui
uma queda”, contou Leandro Buda.

O reforço na campanha vem após a morte de homem que
contraiu a doença e esteve em Pindamonhangaba
Campanha contra o
Aedes aegypti
Em Pindamonhangaba, neste mês, uma mobilização interna está ocorrendo nas secretarias e
departamentos da prefeitura, por meio de exposição de estandes contendo
exemplares do ciclo do
mosquito, e também outros vetores de doenças,
uma vez que o Aedes aegypti também é transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.
“A conscientização e a
mobilização de todos são
de suma importância
no combate aos vetores de doenças, estamos
em época de transição
da primavera e verão,
com calor e pancadas
de chuvas, condições favoráveis à proliferação
do vetor”, explica o di-
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Vacina é principal meio de prevenção à doença
retor do Departamento
de Proteção a Riscos e
Agravos à Saúde, Rafael
Lamana.
Desde janeiro deste
ano,
Pindamonhangaba soma 36 de casos de
dengue, número igual ao
mesmo período de 2017.
Lamana aﬁrma que com
o resultado da densidade
larvária (ADL) em 1,3 em
outubro, e os altos índices

na região do Vale Paraíba e Litoral Norte, aliado
com a grande circulação
de turistas, coloca a cidade em estado de atenção
quanto à possível epidemia. Por isto, a população
deve fazer vistorias em
seus imóveis com olhar
crítico a qualquer acúmulo de água, e denunciar
locais em estado de abandono à prefeitura.

“PROJETO GURI” TEM VAGAS PARA POLOS
DE MOREIRA CÉSAR E ARARETAMA
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Os dois polos do “Projeto Guri” em Pindamonhangaba estão com
inscrições abertas para
crianças e adolescentes
de 6 a 18 anos interessados em aulas de música.
O polo de Moreira César
conta com 21 vagas e do
Araretama com 10 disponibilidades. O prazo para
matrícula no programa
sociocultural vai até o dia
7 dezembro.
No distrito, a oferta inclui inscrições nos
cursos: clarinete, ﬂauta
transversal, percussão,
viola, violino e violoncelo. A instituição está localizada na rua Doutor
Gonzaga, s/nº - Moreira
César e o contato telefônico é 3637-4476. Já em
Pinda a iniciação musical
e violão são as opções de
participação no “Projeto
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Inscrições para oito cursos de música
vão até 7 de dezembro
Guri”, situado na rua Benedito Darci Monteiro,
160 - Araretama e com o
telefone 3642-2047.
Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo
em que deseja estudar,
acompanhado pelo responsável, com os seguintes documentos: certidão
de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar
e/ou declaração de frequência escolar referente

ao primeiro semestre de
2019; RG do responsável
(original e cópia) e comprovante de endereço
para consulta.
Além disso, não é preciso ter conhecimento
prévio de música, nem
possuir instrumento ou
realizar testes seletivos.
O início das aulas ocorre
de acordo com a data de
matrícula de cada aluno.
Para mais informações,
acesse www.projetoguri.
org.br/matriculas.

‘CIRCO DOS SONHOS’, COM ATOR MARCOS FROTA CHEGA A PINDAMONHANGABA
Divulgação

Senhoras e senhores,
preparem-se para uma
grande viagem ao divertido universo de magia
e fantasia do ‘Circo dos
Sonhos’! Nesta sexta-feira
(30), estreia o espetáculo “Alakazan – A Fábrica
Mágica”, no Shopping Pátio
Pinda, que traz à cena
música, teatro, dança e
circo. O espetáculo acontece na lona montada no
estacionamento do centro
de compras, com sessões
de terça a domingo.
Dirigido por Rosana
Jardim, o espetáculo conta
com performances de
grande impacto e números circenses de báscula,

contorção, rola, malabares, monociclo, equilíbrio
no arame, tecido aéreo,
faixa e muita palhaçada.
O ‘Circo dos Sonhos’, fundado em 2004, tem como
embaixador o ator Marcos
Frota, que teve papéis em
novelas como “O Clone”,
“A Próxima Vítima” e
“Mulheres de Areia”. Já o
espetáculo “Alakazan - A
Fábrica Mágica” é um
duelo entre os personagens Alan e Kazani, que
disputam a atenção da
pequena Ly, a já conhecida menininha do ‘Circo
dos Sonhos’.
O ‘Circo dos Sonhos’
pertence à família Jardim,

que tem mais de 30 anos
de tradição circense, e
já apresentou seus espetáculos para mais de
4 milhões de pessoas.
Além de produzir e levar
entretenimento pelo País,
a família realiza oﬁcinas e
treinamentos em eventos
corporativos, palestras e
assessoria circense.
A duração do espetáculo é de 1h30. Os preços
variam entre R$ 30 e R$
40 (inteira) e R$ 15 e R$
20 (meia-entrada). Os
horários de espetáculos
são de terça a sexta-feira,
às 20 horas. Aos sábados,
domingos e feriados: às
16; às 18 e às 20 horas. Já

a bilheteria funciona das 13
às 20 horas (exceto segundas-feiras).

O Shopping Pátio Pinda
ﬁca na rua Alcides Ramos
Nogueira,650, bairro Socor-

ro. Para outras informações
acesse: www.circodossonhos.com.

6

Tribuna do Norte

História
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Prédios que
abrigavam
um pouco
de nossa
rica história
A

página de história desta edição, em rápidas
pinceladas, lembra ediﬁcações
antigas de Pindamonhangaba
que, sem uma proteção burocrática que lhe garantissem a
preservação por força de lei,
não sobreviveram às especulações imobiliárias ocasionadas
pelo crescimento do município. Em ligeira abordagem referente à arquitetura residencial de Pinda, considerando
àquelas ocorridas em favor do
desenvolvimento do município, citaremos pelo menos três
(houve mais) perdas historicamente contundentes: o sobrado dos irmãos Marcondes
(em frente à praça Monsenhor
Marcondes, esquinas da Deputado Claro César com a rua dos
Andradas), onde pernoitou D.
Pedro I em passagem por Pindamonhangaba rumo a Santos
na cavalgada que resultaria na
proclamação da Independência, demolido em 1940; o solar
de Francisco Marcondes
Romeiro, construção que ﬁcava na rua dos Andradas,
altura da entrada do Centro
Comercial 10 de Julho, demolida no ﬁnal dos anos sessentas do século passado. Ainda
próximo à praça Monsenhor
Marcondes, em sua rua lateral
que liga a rua dos Andradas
à Gustavo de Godoy, havia a
mansão onde residiu o Dr.
Benjamin Pinheiro (prefeito de Pindamonhangaba de
1905/1908) e também foi uma
das sedes do extinto Clube Literário e Recreativo de Pindamonhangaba. Prédio demolido
entre o ﬁnal dos anos cinquentas início dos anos sessentas.
PRÉDIOS PÚBLICOS
Pelo mesmo motivo, o do
progresso, foram ao chão prédios que abrigavam repartições
públicas, cujas construções tinham lá seus encantamentos
arquitetônicos. Dois destes
prédios foram: Fórum e Cadeia Pública, que se localizava na rua Martin Cabral, esquina com a Campos Sales, em
frente à sede administrativa da
Estrada de Ferro Campos do
Jordão, ediﬁcação inaugurada
em 1918; prédio da Delegacia de Polícia, construído,

provavelmente, no ﬁnal da década de 1940. Ambos demolidos nos anos setentas para a
urbanização do local e construção da praça Engenheiro
José Salgado Ribeiro, área
atualmente ocupada pelo pátio
coberto da feira do mercado e
Espaço Cultural Cardosão.
Em contrapartida, há casos
em que a preservação e conservação de um prédio se dá por
iniciativa, interesse e sensibilidade do proprietário do mesmo. Exemplo disso, é o solar
da família Salles. Uma ediﬁcação datada de 1844, construção atribuída ao padre Antônio Cunha Salgado, localizada
no centro histórico da cidade,
com frente para o tradicional
Largo do Cruzeiro (praça Dr.
Francisco Romeiro).
Mais que exemplares que
possibilitam avaliar a pluralidade arquitetônica ou as transformações ocorridas devido às reformas públicas, as ediﬁcações
que o município conseguiu preservar guardam memórias, resquícios existenciais, fatos, feitos
e costumes. São cenários que
exalam história. Daí a importância da utilização dos mesmos
na atividade turística amparada
em planejamento criterioso. O
retorno vai além da geração de
recursos econômicos, haja vista
que a manutenção e preservação dos pontos incluídos num
roteiro turístico são atividades
que complementam as iniciativas de valorização e defesa do
próprio patrimônio histórico e
cultural do município.
Não temos bases (nem pretensão) para discutir o desaparecimento de ediﬁcações por
causa de empreendimentos
imobiliários. Assim como o
que deve ser preservado, qual
história arquitetônica deve ser
resguardada, cabe aos proﬁssionais especializados nesse
mister. Que o façam os especialistas da arquitetura e
urbanismo, conhecedores do
apuro arquitetônico, elegância, proporções e riqueza das
linhas de um imóvel que deva
ser preservado a futuras gerações. O foco de nosso texto não
foi além da relação carinhosa e
saudosista com a nossa Pindamonhangaba antiga.
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