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Prefeitura inicia segunda fase 
do fechamento lateral da feira

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba iniciou, nesta semana, a 
segunda fase das obras de fecha-
mento lateral da feira livre, local 
popularmente conhecido como 
‘Praça da Liberdade’. Na primeira 
etapa, foi feito todo o reforço da 
estrutura da cobertura já existen-
te, preparando o local para rece-
ber o fechamento.

Com o início da segunda fase, 

os feirantes que estavam insta-
lados temporariamente na rua 
lateral (Capitão José Martiniano 
Vieira Ferraz), retornaram para 
suas bancas na área interna.

Para a realização da obra, o in-
vestimento com verba estadual é de 
R$ 350.000,00 e a contrapartida 
da Prefeitura é de R$ 567.775,42. 
A estimativa é que a instalação das 
telhas e dos brises seja concluída 

até o fi m de dezembro, e os deta-
lhes fi nais de sinalização e insta-
lação das últimas estruturas, até o 
fi m de janeiro de 2019. 

Na segunda fase, o local rece-
berá chapa metálica trapezoidal 
com brises (que será responsável 
pelo sombreamento e para prote-
ção contra chuva), além de rece-
ber um reforço estrutural. 

PÁGINA 3

Obra contribui para projeto de revitalização do centro da cidade, benefi ciando o turismo no município

“Proerd”: Polícia Militar 
realiza formatura de 1.200 
crianças e adolescentes  

Divulgação 

Já são quase duas 
décadas de atividades em 
Pindamonhangaba, cola-
borando para conscien-
tizar crianças e jovens a 
se manterem longe das 
drogas e da violência. Es-
tamos falando do Proerd 
– Programa Educacional 
de Resistências às Drogas 
e à Violência –, que rea-
lizou, nessa quarta-feira 
(5), a formatura de 1200 
crianças e adolescentes. 
O programa trabalha o 
tripé: “PM-Escola-Fa-

mília”, com a missão 
principal de ensinar aos 
estudantes boas estraté-
gias de tomada de decisão 
para ajudá-los a desen-
volver habilidades que os 
permitam conduzir suas 
vidas de maneira segura 
e saudável. 

A prefeitura e o Fundo 
Social de Solidariedade 
são parceiros do Proerd – 
iniciativa que já atendeu 
quase 45 mil crianças no 
município. 

PÁGINA 3

Igreja Matriz terá 
“Noite Natalina” com a 
Corporação Euterpe
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“F ique Sabendo” 
Campanha contra Aids 
continua em Pinda

Divulgação 
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AZEITONAS? 
NUNCA MAIS

Eu indico:

Minha esposa enfatizou ris-
cos de estripulias na ten-
tativa de convencer a mãe 

em não fazê-las. Entretanto, saben-
do que a velha era teimosa e indo-
mesticável, me cobriu de beijos e 
implorou: 

- Benzinho, vai lá você comprar o 
remédio pra mamãe, vai. 

- Agora? Impossível! Só se for de-
pois do jogo.

- Depois não dá. Ela precisa to-
mar o remédio dentro de meia-hora.

Reabasteci meu copo com cerve-
ja e enfi ei azeitonas na boca.

- O segundo tempo começou ago-
ra. Desculpe.

Cuspindo marimbondos, prome-
teu-me dias intermináveis de seca, 
caso eu não cuidasse da sogrinha. As-
sim que saiu, a velha alinhou a esca-
da ao lado do pinheiro. Com difi cul-
dade, ascendeu, equilibrou os quase 
cem quilos dispostos no corpo de 
metro e meio, e dedicou-se ao adere-
çamento da árvore de natal. Ofereci 
ajuda, mas fui repelido, como sem-
pre: “Você não presta pra nada!” 

Assim sendo, acomodei-me na 
poltrona para assistir ao jogo. Meu 
time precisava de vitória simples 
para ser campeão. 0 x 0 era o placar. 
No último lance, a bola venenosa 
cruzada na área resultou em...

- Gooooooooool!!!
Gritei com tanta euforia que a 

velha se assustou, desequilibrou-se, 

caiu, e bateu com a cabeça na me-
sinha de mármore. Imagine a que-
da de um elefante. O chão tremeu. 
Fui prestar os primeiros socorros. 
Ao me aproximar da massa adiposa, 
minha esposa chegou.

- O que aconteceu? Você matou 
mamãe?

- Ela... caiu.
- Você não presta pra nada! O que 

está esperando? Chame a ambulân-
cia! Chame os bombeiros! Chame o 
doutor, pelo amor de Deus!

Selecionei o número da agenda. 

- Alô! Dr. Neira? Minha sogra 
caiu da escada e bateu a cabeça.

- Senhor...
- Venha depressa, por favor!
- Mas, senhor...
- Dinheiro não é problema. Pode 

cobrar o quanto quiser. Mas venha 
rápido. Venha, no máximo, em cin-
co minutos. Não se arrependerá.

- Mamãe! Mamãe! Fale comigo, 
pelo amor de Deus!

- Anote o endereço...
Desliguei o telefone e continuei 

comendo azeitonas. 
- Monstro! Insensível! Quero o 

divórcio!
Numa dessas vociferações, ela me 

esmurrou às costas; as azeitonas se 
entalaram na garganta, sufocando-
me. Vi minha sogra recuperar os sen-
tidos, enquanto eu perdia os meus.

A campainha tocou no instan-
te em que a velha se levantou. Ao 
tempo em que minha esposa abria a 
porta, a ressuscitada se aproximou 
e me comprimiu violentamente, fa-
zendo com que as azeitonas fossem 
expelidas. 

- Dr. Neira? Graças a Deus o se-
nhor chegou. Minha mãe... Meu ma-
rido... o senhor precisa avaliá-los.

- Dona, eu não sou doutor. Sou 
agente funerário. Posso ir embora?

Ela fi cou pasmada. Em seguida, 
olhando-me enfurecida, respondeu:

- Fique, moço. Sua vinda não foi 
em vão. 

Prefeitura capacita enfermeiros 
sobre “Teste do Pezinho”

Nessa quarta-feira (5), o auditó-
rio da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebeu uma capacitação da 
Secretaria de Saúde para todos os 
enfermeiros da Rede. O evento faz 
parte do “Programa Nacional de 
Triagem Neonatal”.

A capacitação teve por tema a 
importância do ‘Teste do Pezinho’ e 
do diagnóstico precoce de todas as 
doenças detectadas pelo teste, para 
melhor tratamento e qualidade de 
vida da criança. A palestrante, foi a 
enfermeira da Apae de São Paulo, 
Carla Cristina Silva.

Os enfermeiros de todas as 
UBSs (Unidades Básicas de Saú-
de) e USFs (Unidades de Saúde da 
Família) participaram do treina-

mento. Capacitações como estas, 
que não ocorriam há alguns anos, 
agora são constantes para aprimo-

rar o serviço oferecido pelos pro-
fissionais de saúde do município à 
população.

Divulgação

Fique Sabendo
Campanha contra Aids continua em Pindamonhangaba

COLABOROU COM 
O TEXTO: BRUNA SILVA

A Secretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba, por meio do Depar-
tamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, dá continuidade 
nesta semana às ações da campa-
nha “Fique Sabendo”, que tem como 
objetivo conscientizar e prevenir 

contra o vírus HIV.
A campanha que se iniciou no úl-

timo sábado (1), no Shopping Pátio 
Pinda, com o estande para divul-
gação de informações, que atendeu 
aproximadamente 70 pessoas. E nas 
escolas da rede estadual de ensino, 
esteve presente com as apresenta-
ções de esquetes.

De acordo com a Secretaria de 

Saúde, nos últimos cinco anos, hou-
ve um aumento de 24% na incidên-
cia da doença na cidade, o que cons-
titui 118 casos diagnosticados. Na 
segunda-feira (3), a ação ocorreu 
na Praça Monsenhor Marcondes, já 
nesta terça-feira (4), os agentes de 
saúde estiveram no Cisas em Morei-
ra César, e no Jardim Regina das 16 
às 20 horas; na quarta-feira (5), das 
8 às 12 horas foi na praça central do 
Araretama, e das 13 às 16 horas, no 
Residencial Bem Viver. Na quinta-
feira (6) e na sexta-feira (7), das 
8h30 às 19 horas, a equipe estará na 
Praça Monsenhor Marcondes.

Segundo a Secretaria de Saúde, 
atualmente Pindamonhangaba pos-
sui cadastrados 610 pacientes HIV 
positivo, que não necessariamen-
te desenvolveram a doença. Com 
objetivo de frear o crescimento da 
contaminação pelo vírus, o diretor 
do Departamento de Riscos e Agra-
vos à Saúde, Rafael Lamana, afi rma 
que o melhor caminho é a prevenção 
e o conhecimento da enfermidade, 
por isso deve-se praticar sexo com 
preservativo, não compartilhar 
seringas e utilizar instrumentos que 
cortam ou perfuram devidamente 
esterilizados.

Divulgação

Maurício Cavalheiro 

A indicação desta 
semana é o fi lme “Vinga-
dores: Guerra Infi nita”,  
dirigido pelos irmãos 
Russo Thanos enfi m 
chega à Terra, disposto a 
reunir as Joias do Infi ni-
to. Para enfrentá-lo, os 
Vingadores precisam unir 
forças com os Guardiões 

da Galáxia, ao mesmo 
tempo em que lidam 
com desavenças entre 
alguns de seus integran-
tes.

“Eu indico esse fi lme, 
pois é a junção de tudo 
o que a Marvel estava 
construindo, além de ter 
um fi nal surpreendente”

Ana Júlia Bernardo Santos 
Estudante

Guerra Infi nita

Quase duas décadas 
de prevenção

Mais uma daquelas boas notícias 
relacionadas à educação e a 
crianças: a Polícia Militar rea-

lizou, nessa quarta-feira (5), a formatura 
de 1.200 crianças e adolescentes pelo Pro-
erd (Programa Educacional de Resistên-
cias às Drogas e à Violência).

Direcionado aos estudantes, o progra-
ma completa, em 2018, 19 anos de ativi-
dades em Pindamonhangaba, colaboran-
do para conscientizar crianças e jovens a 
se manterem longe das drogas e da vio-
lência. 

 O grande diferencial da iniciativa é que 
ela trabalha o tripé: “PM-Escola-Família”, 
baseado num esforço cooperativo estabe-
lecido entre a Polícia Militar, a escola e a 
comunidade escolar (pais e familiares).

A missão principal é ensinar aos es-
tudantes boas estratégias de tomada de 
decisão para ajudá-los a desenvolver ha-
bilidades que os permitam conduzir suas 
vidas de maneira segura e saudável. 

Em cerca de duas décadas, o Proerd já 
atendeu quase 45 mil crianças no municí-
pio. A prefeitura e o Fundo Social de Soli-
dariedade são parceiros do Proerd. 

Vida longa ao Projeto! 

Campanha “Fique Sabendo” 
realizada na manhã de 
quarta-feira, no Araretama
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Prefeitura inicia segunda fase 
do fechamento lateral da feira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio de empresa 
terceirizada, iniciou nesta sema-
na, a segunda fase das obras de 
fechamento lateral da feira livre, 
local popularmente conhecido 
como  Praça da Liberdade. Nes-
ta primeira etapa, foi feito todo o 
reforço da estrutura da cobertura 
já existente, preparando o local 
para receber o fechamento.

Com o início da segunda fase, 
os feirantes que estavam insta-
lados temporariamente na rua 
lateral (Capitão José Martiniano 
Vieira Ferraz), retornaram para 
suas bancas na área interna.

Nesta segunda etapa, o fecha-
mento da feira será realizado com 
chapa metálica trapezoidal com 
brises e receberá todo um reforço 
estrutural. “O fechamento lateral, 
nesta nova fase da obra, será res-
ponsável pelo sombreamento e 
proteção de chuva. Por este moti-
vo, pedimos a compreensão e um 
pouco mais de paciência tantos 
dos feirantes quanto da popula-
ção, até o final da obra”, desta-

“Time do Emprego” forma mais 70 profissionais 
para o mercado de trabalho em Pinda

PM realiza formatura de 
1.200 crianças pelo Proerd

Big Brother Cirkus terá sessão solidária
Instalado no Parque da Cidade 

com grande sucesso de público, o 
Big Brother Circkus dará um pre-
sente a Pindamonhangaba. Somen-
te nesta quinta-feira (6), às 20h30, 
a sessão será solidária e o ingresso 
será 1 kg de alimento + R$ 3,00, na 
bilheteria do circo.

Todos os alimentos arrecadados 

serão entregues ao Fundo Social 
de Solidariedade, que destinará às 
instituições e famílias carentes de 
nossa cidade. Os ingressos são li-
mitados.

A parceria do Big Brother Cir-
ckus com a Prefeitura e o Fundo So-
cial de Solidariedade terá ainda uma 
carreata, nesta quinta-feira (5), com 

saída às 16 horas da Dokar Veículos 
pelas ruas do centro da cidade.

O Big Brother Circkus fará ses-
sões na cidade até segunda-feira, dia 
10. Crianças até 12 anos não pagam, 
se acompanhadas por um adulto pa-
gante de inteira. Os ingressos cus-
tam R$15 no setor lateral e R$20 no 
setor central.

O auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba sediou, na ter-
ça-feira (4), a cerimônia de forma-
tura de duas turmas dos cursos de 
capacitação “Time do Emprego”, 
realizado pela parceria entre a Se-
cretaria de Emprego e Relações do 
Trabalho, do Governo do Estado, 
e a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

O “Time do Emprego” benefi-
ciou um total de 70 trabalhadores 
desempregados e jovens maiores 
de 16 anos que estão em busca do 
primeiro emprego, com a proposta 
de apoia-los na busca de um lugar 
no mercado de trabalho.

De acordo com os organizadores 
do “Time do Emprego”, participar 
desta capacitação proporciona ao 
trabalhador preparar-se melhor e 
ter mais segurança para enfrentar 
o desafio de encontrar uma coloca-
ção de acordo com suas habilidades 
e competências. No conteúdo da 
capacitação, são abrangidos temas 
como: currículo, entrevistas de em-
prego, testes aplicados, planejamen-
to financeiro, trabalho por conta 
própria e empreendedorismo. 

Durante 12 encontros, os par-
ticipantes receberam orientações 
dos facilitadores Sérgio Gritti e An-
dréa Galvão, através de um conteú-
do com atividades em grupo, dinâ-

micas e troca de experiências que 
proporcionaram a essas turmas a 
recolocação de 40% dos participan-
tes no mercado de trabalho.

O facilitador e representante da 
Sert, Sérgio Gritti, lembrou da im-
portância da capacitação constan-
te. “Estou há 32 anos na Secretaria 
de Estado e, durante todo este tem-
po, nunca deixei de me capacitar. E 
esse é o conselho que dou a todos 
os profissionais que estão entrando 
ou se recolocando no mercado de 
trabalho: que nunca deixem de se 
aprimorar”, destacou.

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura, Marcelo 
Martuscelli, destacou que Pindamo-
nhangaba está à frente na geração de 
empregos, comparado às cidades pró-
ximas, segundo dados oficiais do Ca-
ged - Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados. Ele lembrou que, 
de acordo com números do Caged, 
Pindamonhangaba apresenta saldo 
positivo de 947 na variação de empre-
gos, ou seja, diferença entre admis-
sões e demissões, entre janeiro e ou-
tubro de 2018. Este número é maior 
que o de cidades como São José dos 
Campos, Taubaté, Guaratinguetá e 
outras cidades da região. “Este índice 
é reflexo, entre outras ações, do traba-
lho realizado pela administração mu-
nicipal na atração de indústrias para a 
cidade. Temos o interesse de diversas 
novas indústrias que deverão se ins-
talar na cidade nos próximos meses, 
o que certamente aumentará ainda 
mais este índice, por isso, os profissio-
nais que buscam uma chance no mer-
cado de trabalho precisam estar aten-
tos, capacitados e sempre atualizando 
seus conhecimentos”, comentou.

Os interessados em conhecer o 
“Time do Emprego” devem procurar 
o PAT – Posto de Atendimento ao 
Trabalhador - a partir de janeiro de 
2019, quando serão abertas novas 
turmas. O PAT fica na rua Albuquer-
que Lins, 138, bairro São Benedito.Capacitação constante é fundamental no mercado de trabalho

Divulgação

A Polícia Militar realizou, 
nessa quarta-feira (5), a forma-
tura de 1.200 crianças pelo Pro-
erd (Programa Educacional de 
Resistências às Drogas e à Vio-
lência). O evento foi realizado 
no ginásio da Associação Atlética 
Ferroviária, com a presença de 
autoridades municipais e a co-
mandante da 2ª Companhia da 
Polícia Militar do 5º BPM-I “Ge-
neral Salgado”, capitã  PM Luci-
meire Jerônymo.

O programa é direcionado 
aos estudantes de Pindamo-
nhangaba que completa, em 
2018, 19 anos de atividades em 
Pindamonhangaba, colaboran-
do para conscientizar crianças e 
jovens a se manterem longe das 
drogas e da violência. Consiste 
num esforço cooperativo esta-
belecido entre a Policia Militar, 
a escola e a família, tendo como 
missão ensinar aos estudantes 
boas estratégias de tomada de 
decisão para ajuda-los a desen-
volver habilidades que os per-
mitam conduzir suas vidas de 

maneira segura e saudável. Ao 
longo dos 19 anos de atividades 
em Pinda, o Proerd já atendeu 
mais de 44.800 crianças.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e o Fundo Social de Solida-
riedade são parceiros do Proerd 
que, além de entregar certifica-
dos e medalhas aos estudantes, 
ainda premia com bicicletas os 
alunos que se destacam nos con-
cursos culturais, como redação. 
No evento, a prefeitura foi repre-
sentada pelo secretário de Prote-
ção e Bem-Estar ao Cidadão, José 
Sodário Viana; pelo coordenador 
de Eventos, Ricardo Flores, e pela 
gestora regional da Secretaria de 
Educação, professora Roselaine 
Moreira de Almeida.

A cerimônia de formatura teve 
a participação especial da Banda 
Regimental da Polícia Militar e a 
presença da mascote do Proerd, o 
leãozinho “Daren”, que apresen-
tou sua coreografia acompanhado 
pelo  cabo  PM Gonzaga e cabo 
PM Guillon e todas as crianças 
presentes.

Divulgação

cou a secretária de Planejamento, 
Marcela Franco.

A estimativa de conclusão da 
obra é até o final de dezembro, 
com a instalação das telhas e dos 
brises, e os detalhes finais de si-
nalização e instalação das últimas 
estruturas, até o fim de janeiro. 
Para a realização da obra, o inves-
timento com verba estadual é de 
R$ 350.000,00 e contrapartida 

da prefeitura de R$ 567.775, 42.
Esse embelezamento da área 

da feira, no centro da cidade, vai 
colaborar para a parte turística de 
Pinda, pois integra um projeto de 
revitalização do centro da cidade 
que contempla também a cons-
trução da praça Sete de Setembro, 
intervenção artística no viaduto, 
calçadão na rua dos Andradas, 
entre outros.

esta fase compreende instalação de chapa metálica e brises

Divulgação
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PINDAMONHANGABA 1ª Vara Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004918-
46.2018.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, CNPJ 09.586.642/0001-99, que Jacqueline Siqueira Mendes Ambrozi requereu o cumprimento de sentença 
proferida para receber a quantia de R$ 11.797,53 (set/18). Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de outubro de 2018. 

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
         Vigilância Sanitária

CNPJ/ CPF: 61585865141561
RAZÃO SOCIAL: Raia Drogasil  S/A

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SP

Comunicado de DEFERIMENTO

                                                             __Pindamonhangaba, __05___ de __dezembro_ de ___2018_________. 

DATA PROTOCOLO: 26/11/2018Nº PROTOCOLO: 32137/2018

O Diretor do DPRAS Rafael Lamana

Defere cadastro nº 01/2018 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99 e portaria MS 344/98 para dispensação

de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista C2 (retinóides)

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Fernanda Ribeiro dos Santos  CRF: 71082

ENDEREÇO: Av Nossa Sra Bom Sucesso, 927

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 144/18 - liMPeZa  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) 
VANDERLEI MALACO BUENO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA  BRAZILINA 
CORREA LEITE CASAGRANDE,  Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a 
sigla: SO110510021000, QUADRA 18 LOTE 0595 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 143/18 - liMPeZa  -  flaMboYant

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) 
MARIA FRANCISCA LEAL MOREIRA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA  
AZIZ MOURAD BOULOS,  Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla: 
SO121205031000, QUADRA 06 LOTE 27 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 142/18 - liMPeZa  -  flaMboYant

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissária) Sr (a) 
ZULEIKA APARECIDA FORONI SIMÕES,  responsável pelo imóvel, situado a RUA  
AZIZ MOURAD BOULOS,  Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla: 
SO121206008000, QUADRA 07 LOTE 08 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 141/18 - liMPeZa  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) 
OTAVIO LUIZ SILVA AMADEI,  responsável pelo imóvel, situado a RUA  GUIDO 
TEIXEIRA GUIMARÃES,  Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla: 
SO110203054000, QUADRA 33 LOTE P-1081 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

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

 
 

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

CONVOCAÇÃO  PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME 
 
 
 

  O Conselho Municipal de Educação , através da presidente profª Maura Prado Vieira, convoca os 
conselheiros para a 10º Reunião Ordinária, nesta segunda-feira  dia 10 de dezembro de 2018, segue abaixo a 
pauta: 
 
 
1- Leitura de aprovação da Ata anterior. 

 
2- Assuntos pendentes e pertinentes ao Conselho. 

 
3- Retrospectiva dos trabalhos realizados no ano 2018 

 
4- Confraternização  

 
5- Janeiro – Férias CME 

 
 
Data: 10/12/2018 
Horário:18 horas 30 s 
Local: Casa dos Conselhos, sito a AV: Albuquerque Lins, 138 Centro 
 
 
 

Pindamonhangaba,04 de dezembro de 2018 
 

Maura Prado Vieira             
Membro Conselheiro 

Presidente do CME 
 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 145/18 - liMPeZa  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) MARIA 
APARECIDA DA SILVA COSTA, proprietária de imóvel situado a RUA JOSÉ 
BENEDITO TEIXEIRA CÉSAR, Bairro TRIANGULO, inscrito no município sob a 
sigla: SE23.05.03.055.000, QUADRA C, LOTE 61, 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 146/18 - liMPeZa  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) ANA 
CAROLINA CRISTIANE DA SILVA, compromissário de imóvel situado a RUA JOSÉ 
BENEDITO TEIXEIRA CÉSAR, Bairro TRIANGULO, inscrito no município sob a sigla: 
SE23.05.03.055.000, QUADRA C, LOTE 61, 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** hoMologação ***

Pregão nº 184/2018 (PMP 29496/2018) 
A autoridade superior homologou, em 27/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de equipamentos e aparelhos e camas de solteiro hospitalares”, 
em favor das empresas: Felipe de Carvalho Ettori ME, os itens 03, 05 e 06, no valor 
total de R$ 2.444,00; Luiz C de Melo Souza Lorena ME, o item 02, no valor total de 
R$ 120,00; e Total Móveis para Escritório Ltda, os itens 01, 04 e 07, no valor total de 
R$ 2.740,00. 

Pregão nº 190/2018 (PMP 31007/2018) 
A autoridade superior homologou, em 29/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviço de instalação”, em 
favor da empresa Leal Comercial Atacadista Eireli ME, os itens 01, 02, 03, 04 e 05, 
no valor total de R$ 17.402,50. 

*** aditaMento ***

Pregão nº 048/2015 (PMP 8007/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 14/11/2018, ao contrato 091/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em transporte adaptado de pacientes com 
necessidades especiais”, para prorrogação até 18/11/2019, e reajuste de 1,2837%, 
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 670.217,01, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Alves Lopes Transportes Ltda, o Sr José Aurélio Alves Lopes. 

                                                                                                                             
 
                                       

               Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
                                 oferece hoje 05/12/2018, as seguintes oportunidades: 

 

PAT/SERT      Regional: 
São José dos Campos 

Município: 
 Pindamonhangaba 

 
Endereço: Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP 
Telefone: 3642 2530 / 3643 1518 - Atendimento das: 08:00 às 16:00h 

Sine Fácil Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br 
E-mail: patpindamonhangaba@emprego.sp.gov.br   ou  patpinda@gmail.com 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 
EXPEDIENTE. 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige 

experiência Faixa Salarial 

Engenheiro de Manutenção Eletrônica 1 Ensino Superior Completo 
Engenharia Eletrônica 06 meses - 

Instalador de Alarmes Residenciais 
(habilitação A/B) 1 Ensino Médio completo 06 mese - 

Mecânico de Automóvel 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses - 

Salgadeira 1 Ensino Fundamental 
Incompleto 06 meses - 

“Criança consome 
como gente grande”, ten-
do certeza disso, o autor, 
Anibal Teixeira, procura 
relatar algumas experiên-
cias junto a pais e filhos 
nesta ciranda que é ga-
nhar, administrar, poupar 
e, o melhor, gastar.

Mais do que ganhar, 
com a vitrine que rodeia 
de tentações de produtos 
e serviços apetitosos e 
“necessários” aos olhos e 
bolsos, é preciso orientar 
as novas gerações a gastar 
bem e sem nenhuma bir-
ra.

A obra mostra que os 
valores aprendidos em 
casa, com a família, são 
determinantes para o 
modo de vida futuro das 
crianças, quando forem 
adultas. Também ensi-
na e traz dicas aos pais 
sobre como tirar o me-
lhor proveito dos recur-
sos financeiros propor-

cionados pelo trabalho, 
garantindo, assim, mais 
qualidade de vida para a 
família.

O livro é didático, conta 
com duas faces no formato 
vira-vira, uma totalmen-
te dedicada às crianças, 
com linguagem acessível, 
atividades lúdicas e perso-
nagens coloridos e, outra, 
voltada aos adultos, com 
informações importantes 
para auxiliá-los na educa-
ção financeira dos peque-
nos e a melhor gerir o or-
çamento familiar.

O lançamento da obra 
acontecerá na Livraria 
Cultura, no Shopping 
Iguatemi, em São Paulo, 
terça-feira (11). O evento é 
aberto ao público e inicará 
às 18h30min. 

Sobre o autor
Anibal Teixeira
Economista e empre-

sário. International, Pro-

fessional & Self Coaching 
(IBC); Treinamento em 
Formação de Palestran-
tes e Treinamento de Li-
derança com Roberto 
Shinyashiki; Master Mind: 
Treinamento de alta per-
formance; Empresa do Ser 
– Koji Sakamoto; Leader 
Training – Instituto Ta-
dashi Kadomoto; Análise 
e Planejamento Financei-
ro – Sebrae; De olho na 
qualidade os 5S – Sebrae; 
Empreendedor Individu-
al – Sebrae; Bacharel em 
Economia (SANTANA
-SP); Empreteco – Sebrae. 
Microexpressões trainer e 
practitioner com formação 
pela Center for Body Lan-
guage.

Sobre o livro
“Não faça birra, faça 
economia”
-Literare Books Interna-
tional –  1 edição – 104 pá-
ginas – 2018 - R$ 29,90.

Obra literária aborda educação 
financeira e auxilia pais e filhos

Acontecerá no dia 23 de dezem-
bro no campo do Independente, 
das 8h30 às 13 horas,  com apoio 
da Secretaria de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba, Portal r3, 
Rádio Princesa 107 FM, Gonzaga 
Som, Rádio da Praça, Jornal Tri-
buna do Norte, Ótima FM e Rádio 
Difusora FM 103.7, o “19º Festival 
Beneficente Igualdade para o Natal 
Feliz” .

Programação  
- 8h30: Equipe 65A x 65B
- 9 horas:  Estrela A x Estrela B
 -10 horas: Fim de Carreira x Jar-

dim América

- 11 horas:  Independente x Jar-
dim Imperial

- 12 horas:  Amigos Mário Garcia 
x Cacau Show

Para participar é necessário doar 
1 quilo de alimento  não perecível ou 
uma cesta básica ou fralda geriátri-
ca. As entidades beneficiadas serão 
o  Lar Irmã Terezinha, Igreja Nos-
sa Senhora de Fátima, Apae, Lar de 
Velhos São Vicente de Paulo, Igreja 
Maricá e Casa do Caminho.

Mais informações pelo  (12) 9 
98128-7322 ou no e mail nilsonca-
rioquinha@hotmail.com   falar com 
José Nilson Sales.

Vem aí o “19° Festival 
Beneficente Igualdade 
para o Natal Feliz”
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idadeC
Igreja Matriz terá “Noite Natalina” 
com a Corporação Euterpe

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

A Corporação Musical Eu-
terpe fará uma apresentação na 

Biblioteca Municipal 
realiza noite de autógrafos

“Coalizão” realiza campanha 
de conscientização no 
comércio de Pindamonhangaba

    Com o objetivo de evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas 
por menores de dezoito anos, 
a “Coalizão Comunitária Anti-
drogas” de Pindamonhangaba, 
junto com seus parceiros dos 
setores: público e privado, dá 
início, nesta quinta-feira (6), a 
uma campanha de conscienti-
zação voltada aos comércios do 
município. 

De acordo com a “Coalizão”, 
em uma pesquisa realizada re-
centemente por eles, nos co-
mércios da cidade, os índices 
referentes à venda de bebidas al-
coólicas a menores de idade fo-
ram chocantes. “Por isso, é sem-
pre importante salientar que 
confi gura crime ‘vender, forne-
cer, servir, ministrar ou entre-
gar, ainda que de forma gratui-
ta, bebida alcoólica a criança ou 
a adolescente’, segundo o Artigo 
243 da Lei 8.069 de 1990”, res-
saltou a presidente da ‘Associa-
ção Pró-Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil’, Eliane 
Prado Marcondes. 

Os dados são ainda mais alar-
mantes quando se fala na idade 
em que as pessoas começam a 
fazer uso de drogas ou de álcool: 
Uma pesquisa recente do ‘Centro 
de Referência de Álcool, Tabaco 
e Outras Drogas’ sobre o consu-
mo de drogas em populações de 
risco revelou que o uso começou 
aos sete, oito ou nove anos de 

idade. A pesquisa apontou ainda 
que, quanto mais precoce o con-
tato com álcool, maior a possibi-
lidade de o relacionamento com 
a bebida evoluir a um padrão 
nocivo e o risco de dependência 
e desenvolvimento de doença 
crônica; assim como também o 
risco do tabagismo e a chance de 
consumo de outras drogas. 

“Temos indícios fortes o sufi -
ciente para afi rmar que quanto 
mais cedo o contato com o álco-
ol, maior o risco da dependência 
se instalar, independentemente 
da infl uência genética”, afi rma 
o psiquiatra especialista em de-
pendência química pela Univer-
sidade Federal de São Paulo, dr. 
Carlos Salgado.

Diante dessa situação e preo-
cupada com o resultado da pes-
quisa que apontou o ‘poder de 
compra de bebidas por meno-
res’, a “Coalizão” de Pindamo-
nhangaba – fundada há 10 anos 
e muito atuante no município 
– elaborou adesivos para cons-
cientizar a população em geral 
quanto ao crime do Artigo 243 
da Lei 8.069/90.

“Contamos com o apoio de 
todos os setores da nossa co-
munidade no que diz respeito à 
prevenção ao uso de álcool e de 
outras drogas por crianças e por 
adolescentes”, fi naliza Eliane. 

Mais informações em: www.
coalizaobrasil.com.br.

Igreja Matriz (Santuário Maria-
no e Diocesano), na noite desta 
sexta-feira (7), às 20 horas, após 
a missa. O evento é gratuito e 
terá início com o Coral de Adul-

tos, em seguida a Orquestra de 
Cordas e por último, o “Medley 
de Natal”.

A apresentação terá início com 
o repertório do Coral de Adultos: 

Hallelujah, Cio da Terra, Glória 
e Sowishyou a merryChristmas. 
Em seguida, a Orquestra de Cor-
das (Programa Aprendiz) com: 
PiratesofCaribbean (Jeff  Frizzi), 
Canon in D Major (Johan Pa-
chelbel), Conquistador (Débo-
ra Baker Monday), La La Land 

(JustijHurwitz) e Medley de Na-
tal (Franz Gruber).

A apresentação é gratuita e 
faz parte da programação nata-
lina realizada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, e da 
Igreja Matriz.

Evento é gratuito e acontece em parceria entre a prefeitura e a Matriz 

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

No último dia 30, realizou-se 
na Biblioteca Municipal Maria 
do Carmo Santos Gomes (“Car-
minha”) uma noite de autógra-
fos e lançamento do livro: “En-
tusiasmo: Toda a força nessa 
batalha com Carminha de Co-
ruputuba”, da artista plástica, 
educadora e escritora, Amélia 
Lara. No evento também houve 
a inauguração da tela com o re-
trato de Dona Carminha o qual 
foi doado e pintado pela artis-
ta plástica de Taubaté, Cristina 
Alves.  

De acordo com Roseli An-
toni, da biblioteca, apesar da 
intensa chuva, o evento foi 
bastante proveitoso. “Dona 
Carminha foi recebida com ho-
menagem de vários moradores 
antigos da cidade”, contou. O 
evento também teve coquetel e 
show musical com a apresenta-
ção do cantor Rolando Marti-
nez, com repertório variado.

Roseli destacou que essa é a 
única Biblioteca Municipal cuja 
denominação presta home-
nagem a uma pessoa em vida 
mencionando também a home-
nagem em livro.

A biblioteca “Maria do Car-
mo Santos Gomes” fi ca na  rua 
Antônio Ramos, 36 - Vila São 
Benedito

Roseli Antoni (biblioteca), Maria do Carmo “Carminha” e Cristina 
Alves (artista plástica) com a tela que retrata a homenageada

Autora do livro, Amélia 
Lara, ao lado de Maria 
do Carmo “Carminha”

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Foi em 1924, que a ferrovia 
adotou a tração elétrica para 
movimentar suas automotrizes. 
A inauguração desse serviço foi 
notícia no jornal local (extin-
to) Folha do Norte (edição de 
28/12/1924).

A FN destacou a presença do 
governador Carlos de Campos, 
vindo especialmente para o ato 
solene. A comitiva teria chegado 
em Pinda às 2h15, madrugada do 
dia 21 de dezembro daquele ano. 
O trem presidencial fi cou em um 
desvio da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil e, pela manhã, após 
um chocolate servido pela dire-
ção da EFCJ, foram para Campos 
do Jordão, onde o governador 
declarou ofi cialmente inaugura-
da a eletrifi cação da ferrovia.  

De volta a Pinda, o governador 
foi recepcionado como hóspede na 
residência do dr. Dantas da Gama. 
Em seguida, ele e seus assessores 
participaram de um banquete no 
salão nobre da Câmara Municipal, 
no Palacete Barão do Itapeva, que 
também sediava a Prefeitura. Ali  
foi saudado em discurso proferido 
pelo dr. Alfredo Machado e agra-
deceu, exaltando a “Princesa do 
Norte” e seu povo.

Em continuidade ao progra-
ma festivo elaborado para co-
memorar a  inauguração, houve 
sarau na casa do dr. Dantas da 
Gama. Com danças, música e 
muita palestra. O sarau prosse-
guiu até às três horas, quando 
o governador e sua comitiva ti-
veram que se despedir, pois ha-
viam sido avisados que às 3h15 
sairia o especial com destino à 
capital paulista.  

 O jornal Folha do Norte, 
órgão do Partido Republicano 
Municipal,   tinha como diretor 
o próprio dr. Alfredo Machado, 
político local responsável pelo 
discurso de saudação ao gover-
nador. O redator-chefe era o dr. 
Dantas da Gama,   que cedeu 
sua residência para a hospeda-
gem e a realização do sarau em 
homenagem ao chefe de Estado.

A repercussão positiva da 
acolhida de Pindamonhanga-
ba à comitiva do governo fi cou 
comprovada na correspondência 
recebida pelo prefeito Benjamin 
da Costa Bueno e pelo presidente 
da Câmara, Manoel Ignácio Mar-
condes Romeiro, fazendo refe-

A inauguração da eletrificação da EFCJ

rências à memorável festa. Entre 
os telegramas destacava-se o do 
governador, endereçado ao pre-
sidente da Câmara:

“Cumpro agradável dever 
de renovar-lhe meus sinceros 
agradecimentos pelas muitas 
provas de atenção com que me 
cumulou nessa cidade quando 
aí estive em inauguração da tra-
ção elétrica da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão  - Cordiais 
saudações – Carlos de Campos”

TRAÇÃO ELÉTRICA, 
O SERVIÇO

Naquela edição a Folha do 
Norte deu enfoque à visita do go-
vernador e aos festejos da inau-
guração, o serviço de eletrifi cação 
não foi comentado. Encontramos 
comentários a respeito da eletrifi -
cação ocorrida em 1924, em exem-
plar do jornal Tribuna do Norte, 
edição de 13/12/1931. O periódico 
divulga que a empresa responsá-
vel pela execução do serviço havia 
sido a The Electric Co. e que: “A 
corrente adotada foi  a contínua, 
de 1.500 volts, em que se converte, 
na subestação da estrada, em Eu-
gênio Lefévre, à corrente trifásica 
recebida da Light and Power sob 
tensão de 30 mil volts”.

A mencionada edição da Tri-
buna destaca o fato da adoção da 
tração elétrica ter aumentado a 
receita da ferrovia e constata o 
efeito positivo com as seguintes 

comparações: o número de pas-
sageiros, que em 1917 havia sido 
de 4.083, elevara-se para 96.553 
em 1929 (em 12 anos); as merca-
dorias, em igual período, eleva-
ram de 1.408 para 10.806 tone-
ladas; a receita, de 23:013$500, 
em 1916, passara a 799:878$075 
em 1929. E que os números só 
não continuavam sendo favorá-

veis à EFCJ devido a uma crise 
econômica que estava ocorrendo 
na época, prejudicando o exercí-
cio fi nanceiro da ferrovia.

USINA IZABEL
Em “As Ferrovias do Bra-

sil”, de João Emílio Gerodetti 
e Carlos Cornejo (Solaris Edi-
ções Culturais, São Paulo-SP, 
2005), no capítulo referente à 

“CAMPOS DO JORDÃO 
RAILWAY” A ESTRADA 

PARA AS MONTANHAS 

Em 1924,  a Estrada de 
Ferro Campos do Jordão 
adotou a tração elétrica 
para movimentar suas 
automotrizes

Lembranças de São Paulo – Gerodetti e Cornejo

EFCJ consta que no início ela 
dispunha de duas locomotivas 
a vapor: Catarina e  Piracuama; 
em 1916 estas foram substituí-
das por locomotivas a gasolina; 
em 1924, surgiram as automo-
trizes elétricas e posteriormen-
te vieram “os bondes do extinto 
Tramway do Guarujá, que trafe-
gam na ferrovia até hoje.”

Dos mesmos autores e edi-
tora, o livro Lembranças de São 
Paulo (publicado em 2003), 
na transcrição de um artigo de 
Mário de Sampaio Ferraz faz 
referência ao local de onde vi-
nha a energia elétrica que fazia 
movimentar as automotrizes da 
ferrovia no ano de 1941. O autor 
se refere à histórica hidrelétrica 
Izabel, localizada em Pindamo-
nhangaba, no sopé da Manti-
queira, adquirida em 1927 pela 
Light. Batizada de Izabel por um 
marido apaixonado pela esposa, 
essa usina utilizava-se das águas 
do ribeirão Sacatrapo, estanca-
do a 2.200 metros de altitude 
(ver página de história da TN, 
edição de 23/9/2005). 

Respirar o ar puro da Mantiqueira... Mais que 
desejo de viver sob um clima mais saudável, era a 
esperança de sobreviver às doenças respiratórias 
naquele fi nal de século XIX e início do século XX. 
Aos enfermos, em tempo de primitivos transpor-
tes, o recurso eram os animais de tração, cava-
los, burros, mulas e bois. Destino: os Campos do 
Jordão, município então procurado por motivos 
medicinais e, ainda, não turísticos.

Era doloroso para muitos e especialmente para 
os médicos pindamonhangabenses, doutores Emí-
lio Marcondes Ribas e Victor Godinho, que a única 
alternativa dos doentes para subir a serra fosse no 
lombo da montaria ou nas improvisadas padiolas 
adaptadas nos animais de tração.

Daí os apelos dos médicos Emílio e Victor 
junto aos governantes, para que autorizassem a 
construção de uma ferrovia ligando Pindamo-
nhangaba a Campos do Jordão. Animava a todos 
a possibilidade de facilitar a locomoção, daqueles 

que sofriam de doenças respiratórias, para o alto 
da serra,  onde o clima era propício ao tratamen-
to dos mesmos.

Um sonho que se concretizou naquela manhã 
de domingo, 15 de novembro de 1914, dia da 
Proclamação da República, quando a locomoti-
va Prudente de Morais serpenteou Mantiqueira 
acima entre várzeas, fazendas e matas, resfole-
gou por entre verdejantes montanhas, até que 
fi nalmente avistou seu destino: os belos Campos 
do Jordão! Estava ofi cialmente inaugurada a 
sonhada e tão necessária ferrovia.

Naquele dia, a “Prudente de Moraes”, denomi-
nação em homenagem ao engenheiro orientador 
da construção da estrada, havia subido a serra 
a todo vapor, pois ainda não era eletrifi cada. 
Havia vencido as rampas, os 47 Km entre Pinda 
e Campos do Jordão, alcançando os 1.743 metros 
de altitude... surgia a Campos do Jordão Railway 
– Estrada de Ferro Campos do Jordão!

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se na 

Folha do Norte em 1925

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Percorrendo de novo estes caminhos
por onde tantas vezes nós passamos,
venho, agora, encontrar somente espinhos
em vez de fl ores nestes mesmos ramos.

  Quantas vezes, outrora, aqui sozinhos,
  O amor que nos prendia, confessamos,
  e ao murmúrio das aves que nos ninhos
  se amavam, quantas vezes nos amamos!

    Tudo em torno de nós, era beleza
    e alegria, mas, longe de teus braços,
    vejo, agora, tristonho, a natureza,

      Que nos transforma neste exílio atroz,
      faltando-lhe o murmúrio dos teus passos
      e o encantado langor de tua voz!

Desencanto

H.C. Teixeira, jornal 7 Dias, 6 de março de 1955
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