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PÁGINA 3

Prazo para credenciamento de 
artistas termina na segunda-feira

O credenciamento de artistas 
e profi ssionais de arte e cultura 
foi prorrogado até segunda-fei-
ra (14), pelo Departamento de 
Cultura da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. As inscrições 
servem para atuar no progra-
ma “Cultura por toda a cidade”, 
bem como nas festas, eventos 
ou ações realizadas ou apoiadas 
pela prefeitura.

PÁGINA 3

Fatec divulga lista 
de convocados 
no vestibular

PÁGINA 5

Já está no site www.vestibu-
larfatec.com.br a classifi cação 
geral dos candidatos do proces-
so seletivo da Faculdade de Tec-
nologia (Fatec) para o primeiro 
semestre de 2019. 

Secretaria de Saúde 
prepara ‘Janeiro Branco’

PÁGINA 5

Cidade registra mais de 200 ocorrências 
com pipas na rede elétrica em 2018
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Férias seguras
Em janeiro, as crianças estão de férias 

e os pais se desdobram para ocupar a 
mente e o corpo dos pequenos. Mas além 
de proporcionar momentos de diversão e 
alegria, os pais devem também estar atentos 
para evitar que os fi lhos se acidentem.

Estima-se que no Brasil ocorrem cerca de 
200 mil acidentes domésticos com crianças, 
como queimaduras, quedas e afogamento. 
Entretanto, nas férias escolares este índice 
aumenta em 25%. 

Entre os acidentes mais comuns estão os 
choques. Os pais devem orientar as crianças 
a manterem distância das redes elétricas, não 
permitindo, por exemplo, que elas subam em 
árvores que estejam próximas à fi ação.

Dentro de casa, não se deve  manusear 
aparelhos elétricos com os pés descalços 
e molhados, já que água é condutora de 
energia.

Em espaços fechados, é preciso evitar 
deixar fi os e extensões expostas e deve-
se manter tomadas sem uso tampadas e 
isoladas.

A criança jamais deve ser deixada sozinha, 
principalmente em praias, piscinas, rios e 
cachoeiras ou ainda em locais com janelas ou 
varandas sem rede de proteção.

Certamente, o período das férias deve 
ser um momento de convivência entre 
pais e fi lhos e de muitas brincadeiras. 
Mas é mandatório que um adulto sempre 
supervisione as crianças, seja em casa, na 
rua, em parques ou em qualquer outro lugar.

Editorial
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A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É: 
“SETE CONFISSÕES CAPITAIS 

E OUTROS PECADOS”

No livro “Sete confi ssões capitais e outros pecados”, 
publicado pela Travessa dos Editores, a autora Adria-
na Sydor  exercita a autoconsciência partindo dos sete 
pecados capitais (vaidade, inveja, preguiça, ira, avare-
za, gula e luxúria), para encadear refl exões e conclusões 
pungentes. Tais como: “É correto afi rmar que algumas 
felicidades me atrapalham”; “o que eu quero agora é a 
alforria defi nitiva da frase ‘o que vão pensar de mim’”, 
“a humildade só tem lugar no mundo de hoje se for pos-
tiça”, “tenho necessidade do reconhecimento de minhas 
causas”.

As crônicas do livro de Adriana Sydor pegam o ca-
minho inverso da humanidade que tratou de achar um 
lugar confortável para conviver com tantas proibições. 
A obra, que traz no início de cada um dos sete capítulos 
uma das partes que compõem o quadro “Os sete pecados 
mortais”, do holandês Hieronymus Bosch, é um corajoso 
exercício confessional sem meias palavras.

MOANA, PRESENTE INESQUECÍVEL DE NATAL
Dia do Natal. Eram 

onze horas da manhã 
quando eu a avistei, 
perambulando sobre 
as quatro patinhas, 
sem rumo, de um lado 
para o outro da minha 
rua. Aquela criaturi-
nha de cor negra e de 
olhos castanho-claros, 
tão pequenina, pesan-
do menos de quatro 
quilos, tocou meu co-
ração. Chamei por ela 
em vão... Ressabiada, 
quanto mais a chama-
va, mais a  cachorrinha 
se esquivava. Por fi m, 
confi ou em mim e veio 
até o portão.

A vasilha de água e a 
de ração que lhe ofere-
ci foram sorvidas num 
átimo. Fome e sede sa-
ciadas, seu rabinho não 
parava de balançar, de 
um lado para outro: 
gratidão?  Como dei-
xar aquele bichinho tão 
indefeso perambulan-
do pelas ruas, ao Deus 
dará? De quem ela se-
ria? Como reencontrar 
seus donos? 

Missão quase impos-
sível... Mesmo assim, 
roguei aos anjos do céu 
orientação e ajuda. 

– Por onde começar, 
meu Deus?

Consegui abrigo 
temporário para “Pi-
quitita” (nome fi ctício) 
na casa de um amigo. 
Lá, demos-lhe banho e 
providenciamos uma 
caminha de panos lim-
pos, vasilhas de água 
e de ração. Ela era a 
alegria e a meiguice en-
carnadas. Rapidamen-
te, afeiçoou-se a nós, e 
aquele território sem 
dono rapidamente es-
tava dominado por ela. 
Nossos corações tam-
bém!

Como sabemos, nos-
so Pai Celestial também 
possui muitos anjos na 
terra e, graças a um de-
les – Juliana Bigaton 
Balarin -, encontramos 
na página da Associa-
ção Jaya no Facebook 
um canal de comu-
nicação com pessoas 
interessadas na cau-
sa de proteção de ani-
mais. Postamos fotos 
da “Piquitita” e fi camos 
aguardando retorno. 
Para nossa surpresa, 
naquela mesma noite, 
os donos da cachorri-
nha se manifestaram.

Na manhã seguinte, 
combinamos a vinda 
deles para resgatá-la. 
Apoteose total! Piqui-

tita corria e pulava de 
alegria, com frenesi. 
Eles, emocionados, mal 
tinham palavras para 
nos contar que “Moana” 
havia fugido na véspera 
do Natal, assustada com 
os fogos de artifício.  Es-
tavam afl itos para en-
contrá-la, pois a peque-
nina era o xodó da fi lha 
Millena, de três anos. 

E o que parecia uma 
missão impossível, pos-
sível se tornou graças 
aos anjos de Deus (os 
do céu e os da terra!) 
que se dispuseram a 
nos ajudar. Milagres 
existem! Eles estão à 
espera de nossa capa-
cidade de amar no vo-
lume máximo! Quando 
conquistamos essa dá-

diva, é impossível não 
se deixar transpassar 
pelos olhinhos de um 
cão perdido que nada 
nos pede, a não ser am-
paro e proteção, mes-
mo que temporários! 

Aos que se sensibili-
zam pela causa dos ani-
mais perdidos, maltra-
tados ou abandonados, 
a Associação Jaya rea-
liza um nobre trabalho 
em Pindamonhangaba, 
digno de nossos aplau-
sos e de toda a nossa 
gratidão! A vocês, an-
jos de Deus na terra, 
um presente de natal 
que o tempo não rou-
ba nem a traça devora: 
amor, amor, amor - na 
potência mais que hu-
mana de seus corações!   
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“Estavam afl itos para encontrá-la, pois a pequenina 
era o xodó da fi lha Millena, de três anos...”

Anatel começa a enviar 
mensagens de alerta sobre 
bloqueio de aparelhos irregulares

Donos de celulares ir-
regulares de 15 estados 
começaram a receber, na 
segunda-feira (7), men-
sagens de alerta sobre o 
bloqueio dos aparelhos. A 
medida vale para os usu-
ários de todos os estados 
da região Nordeste, além 
de dois do Sudeste (Mi-
nas Gerais e São Paulo) e 
quatro do Norte (Amapá, 
Amazonas, Pará e Rorai-
ma). Apenas os celulares 
habilitados a partir de 7 
de janeiro serão afetados 
pela ação.

São considerados ce-
lulares irregulares aque-
les que não têm o selo da 
Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel). 
A certifi cação assegura ao 
usuário a compatibilidade 
com as redes de telefonia 
celular do País, a qualida-
de dos serviços e a segu-
rança do consumidor.

O usuário que quiser 
conferir se o seu apare-
lho é legal ou não precisa 
apenas acessar o site da 
Anatel e informar o Imei, 
código encontrado na cai-
xa do celular, na bateria 
ou ao digitar *#06# e 
fazer uma ligação. Caso 
o equipamento seja ir-
regular, o usuário deve 

Aparelhos serão bloqueados em 24 de março. Medida vale 
para celulares habilitados a partir do dia 7 de janeiro

entrar em contato com a 
empresa ou a pessoa que 
vendeu o produto e pro-
curar seus direitos como 
consumidor.

Os aparelhos serão blo-
queados em 24 de março, 
75 dias após o início do 
envio das mensagens. Até 
lá, novas notifi cações se-

rão enviadas quando fal-
tarem 50 e 25 dias para o 
bloqueio. Um último aler-
ta será encaminhado na 
véspera da data limite.
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Credenciamento 
de artistas termina 
na segunda-feira

Ceu das Artes oferece 
cursos gratuitos no 
período de férias

Prefeitura abre cadastramento 
para isenção de pedágio

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

 
as inscrições para o creden-

ciamento de artistas e profis-
sionais de arte e cultura foram 
prorrogadas até segunda-feira 
(14), pelo Departamento de Cul-
tura da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. as inscrições servem 
para atuar no programa “Cultu-
ra por toda a cidade”, bem como 
nas festas, eventos ou ações rea-
lizadas ou apoiadas pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

o chamamento público ao 
credenciamento de artistas é vol-
tado a pessoas físicas ou jurídi-
cas, para apresentações de músi-
ca, dança, teatro, circo, cinema e 
vídeo, literatura, artes plásticas, 
artes gráficas, fotografia, folclo-
re, capoeira, artesanato, e educa-
ção patrimonial para atender aos 
eventos culturais promovidos 
pela cidade. os artistas que pre-
tenderem participar de qualquer 
evento promovido ou apoiado 
pela prefeitura, deverão se ca-
dastrar neste chamamento.

Inscrições

as inscrições devem ser fei-
tas somente no site: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br. bas-
ta clicar no botão licitações 
/ Chamamento, em seguida 
Chamamento Público e, na se-
quência, “edital de Credencia-
mento de artistas” e “inscri-
ção”. É necessário preencher 
os campos solicitados até a fi-
nalização da inscrição, depois 
inserir os arquivos, a docu-
mentação e enviar.

As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até o dia 14 (segunda-feira)

Secretaria de Saúde 
prepara ‘Janeiro Branco’

Colaborou Com o 
texto: bruna SilVa

 
A Secretaria de Saúde de 

Pindamonhangaba reali-
za, neste mês, o “Janeiro 
Branco”, que chega à sexta 
edição mundial. A campa-
nha foi idealizada para que 
as pessoas se atentem aos 
transtornos mentais, princi-
palmente à depressão.

Para comemorar a data, 
serão realizadas duas pales-
tras sobre depressão, no dia 
25 de janeiro, às 8 horas, 
no centro comunitário do 
Azeredo, e às 14 horas, no 
Caps (rua Major dos San-
tos Moreira, 28, bairro São 
Benedito). As palestras são 
abertas ao público e ambas 
serão ministradas pelo Gru-
po Saúde e Vida, que está 
engajado no movimento de 
conscientização e prevenção 
aos transtornos mentais. 

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
a depressão é um transtor-

no mental caracterizado 
por tristeza persistente e 
pela perda de interesse em 
atividades que normalmen-
te são prazerosas, acompa-
nhadas da incapacidade de 
realizar atividades diárias, 
durante pelo menos duas 
semanas.

Além disso, pessoas com 
depressão normalmente 
apresentam vários dos 
seguintes sintomas: perda 
de energia, mudanças no 
apetite, aumento ou redução 
do sono, ansiedade, perda 
de concentração, indecisão, 
inquietude, sensação de 
que não valem nada, culpa 
ou desesperança, e pensa-
mentos de suicídio ou de 
causar danos a si mesmas. 
Vale destacar que a depres-
são pode afetar qualquer 
pessoa, não é um sinal de 
fraqueza e é um transtorno 
tratável por meio de psi-
coterapia, medicamentos 
antidepressivos ou uma 
combinação de ambos.

Pixabay 
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Para quem quer aprender 

nesse período de férias, o Ceu 
das Artes está com inscri-
ções abertas para os cursos 
de Panificação, Maquiagem, 
Manicure, Jiu-Jitsu e Pintura 
de Paredes e Acabamento. As 
inscrições irão até  segunda-
feira (14), bem como o início do 
curso também.

Os cursos são oferecidos 

pelo Fundo Social de Solida-
riedade, através do Projeto 
“REINVENTE”, e são totalmen-
te gratuitos. Poderão partici-
par crianças a partir dos cinco 
anos de idade, adolescentes e 
adultos, obedecendo à faixa 
etária exigida para cada curso.

As inscrições deverão ser 
feitas na secretaria do Ceu das 
Artes, situada na avenida das 
Acácias, 355 – Moreira César. 
Mais informações pelo telefo-
ne: (12) 3637-1715.

O Céu das Artes fica no Vale das Acácias, em Moreira César

Divulgação

a solicitação do recadastra-
mento para isenção de pedágio na 
estrada municipal do atanázio, 
em moreira César, pode ser rea-
lizada até o dia 8 de fevereiro, no 
Setor de Protocolo da Prefeitura 
ou na Subprefeitura de moreira 

César, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. após esta data, 
não haverá liberação.

Quem poderá solicitar são 
os proprietários de automóveis 
para uso passageiro, com pla-
cas de outras cidades, mas que 

estudam ou trabalham de forma 
permanente no município, além 
de veículos de militares.

o pedágio é liberado para ve-
ículos com placas de Pindamo-
nhangaba, ou seja, licenciados 
no município. 

A isenção é destinada a automóveis de outras cidades cujos donos estudam ou 
trabalham em Pindamonhangaba, além de veículos militares

Divulgação
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

Controle 008/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) ANA EMILIA DE OLI-
VEIRA  , responsável pelo imóvel  situado a RUA RAPHAEL FERRARI, Bairro MOM-
BAÇA, inscrito nesse município sob a sigla: SO11021001000, QUADRA 21 , LOTE 
01 , 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.

andré Marcos Pereira
chefe de divisão de Posturas Municipais

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 222/2018 (PMP 34152/2018) 
Para “aquisição de ferragens”, com entrega dos envelopes até dia 23/01/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 223/2018 (PMP 34155/2018) 
Para “aquisição de equipamento hospitalar”, com entrega dos envelopes até dia 
23/01/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 224/2018 (PMP 34154/2018) 
Para “aquisição de material de carpintaria”, com entrega dos envelopes até dia 
24/01/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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

*** ADIAMENTO ***

CONCURSO Nº 001/2018 (PMP 26702/2018) 
Comunicamos o adiamento das inscrições da licitação supra, que cuida de “Prêmio 
Mestre Cultura Viva de Pindamonhangaba”, para o dia 09/01/2019. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 186/2018 (PMP 29945/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico do Departamento de Tecnologia 
da Informação, reprovou os laudos apresentados pelas empresas classificadas em 
primeiro lugar no item 05 (Fabrício de Ramos & Cia Ltda), 09, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 
26, 32, 38, 47, 59, 60, 64 (RA 

Manco Serviços ME), 52, 63 (Trema Brasil Ltda ME), e aprovou os demais laudos. 
Diante de tal reprovação, determinou que seja marcada a sessão para abertura do 
envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa classificada em se-
gundo lugar para os itens 32, 38, 52, 59 e 64, qual seja, GL Lourenço Comércio e 
Serviços Eireli ME; fica aberto o prazo de 12 dias úteis para a apresentação dos 
laudos conforme termo de referência dos itens 05, 09, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 47 
para a empresa Trema Brasil Ltda ME, item 60 Fabrício de Ramos & Cia Ltda, item 
63 RA Manco Serviços ME, e homologou, em 02/01/2018, e adjudicou parcialmente 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de CDs, DVDs, cartuchos e toners, a fim 
de atender a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl  unit em R$): L & C Comércio de Pape-

laria Ltda EPP: 06-890,00; 12-353,00; 13-353,00; 14-353,00; 15-353,00; 16-370,00; 
19-371,46; 20-570,00; 21-331,00; 27-360,00; 28-360,00; 29-360,00; 30-360,00; 
35-470,00; 43-463,50; 44-463,50; 45-463,50; 46-463,50; 53-900,00; 54-362,34; 55-
500,00; 56-700,00; 57-700,00; 58-700,00; 61-840,00; 68-950,00; RA Manco Serviços 
ME: 66-1342,00; 69-870,00; Rivaldo Valério Neto EPP: 01-2,30; 02-3,95; 48-145,00; 
49-145,00; 50-145,00; Trema Brasil Ltda ME: 03-105,00; 04-130,00; 07-84,00; 08-
125,00; 10-137,00; 22-235,00; 31-265,00; 33-130,00; 34-137,00; 36-91,00; 37-99,00; 
39-360,11; 40-360,11; 41-360,11; 42-360,11; 51-910,00; 62-815,00; 65-400,00; 67-
500,00; 70-555,00; 71-1380,00. Item fracassado: 47. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 194/2018 (PMP 31562/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras e laudos, e consi-
derando as propostas consolidadas das empresas, homologou, em 08/01/2019, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de componentes de insumos 
destinados aos discentes da rede municipal de ensino e material de consumo 
diário”, em favor das empresas: Lourdes PS Martins Pepelaria Eireli EPP, o lote 
02, no valor total de R$ 1.625,522,23 (item-vl unit em R$: 21-6,98; 22-115,90; 23-
199,51; 24-1,14; 25-2,32; 26-0,98; 27-1,22; 28-1,15; 29-0,47; 30-0,57; 31-1,27; 
32-19,90; 33-31,35; 34-7,98; 35-6,98; 36-5,56; 37-3,04; 38-7,13); TR2 Comércio e 
Serviços de Papelaria Eireli, o lote 01, no valor total de R$ 4.344.790,63 (item-vl 
unit em R$: 01-4,09; 02-4,99; 03-2,95; 04-7,13; 05-12,08; 06-1,71; 07-11,51; 08-
10,75; 09-37,28; 10-18,59; 11-2,60; 12-1,19; 13-65,22; 14-6,04; 15-6,04; 16-5,90; 
17-6,04; 18-14,41; 19-2,35; 20-2,84); lote 03 no valor total de R$ 2.014.999,00 
(item-vl unit em R$: 39-2,74; 40-58,20; 41-58,20; 42-58,20; 43-58,20; 44-8,47; 
45-22,87; 46-6,35; 47-6,59; 48-2,54; 49-7,15; 50-3,76; 51-3,76; 52-4,05; 53-3,28; 
54-8,95; 55-7,33; 56-6,87; 57-3,67; 58-3,30; 59-123,30; 60-123,30; 61-123,30; 62-
123,30; 63-3,91; 64-3,91; 65-3,91; 66-3,91; 67-83,80; 68-3,50; 69-5,13; 70-5,13; 
lote 04 no valor total de R$ 510.579,11 (item-vl unit em R$: 71-95,00; 72-9,84; 
73-28,53; 74-1,71; 75-5,23; 76-6,85; 77-59,29; 78-20,20; 79-43,75; 80-43,75; 81-
0,33; 82-0,37; 83-8,04; 84-8,04; 85-19,96; 86-22,3587-17,12; 88-47,55; 89-59,13; 
90-20,00). 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 216/2018 (PMP 33171/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos a serem utilizados 
no PSF Ribeirão Grande”, foi emitida a autorização 2345/2018, de 26/12/2018, no 
valor de R$ 24.504,50, em favor de Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 066/2018 (PMP 12715/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada, com for-
necimento de material, para prestação de serviços de treinamento, capacitação e 
qualificação de oficinas de artesanatos, para geração de rendas, visando atender 
munícipes de Pindamonhangaba no projeto ‘Arte & Artesanatos’”, foram firmados os 
aditamentos: 
Aditamento 001/2018, de 21/11/2018, ao contrato 70/2018, para acréscimo de 9,99%, 

coMunicado

Plaza Hotel Pindamonhangaba, Pessoa Jurídica regularmente inscrita no 
CNPJ 00.813.309/0001-09, instalado na Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso nº 4201 – Sitio do Lago – Pindamonhangaba - SP; comunica o 
extravio da ficha cadastral de admissão datada de 12/07/2006, de A.B.C, 
portadora da CTPS 026208 série 471-SP e CI/RG 9.255.947, nascida em 
21/04/1958.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”

Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA ”, 
a ser realizada no dia 29 de Janeiro de 2019, com início às 19:00 horas, em primeira convocação, 
com pelo menos a metade dos associados ou 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”,  a ser realizada 
no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5,  loteamento “Residencial e Comercial Laguna”, 
bairro Ipiranga  – Pindamonhangaba – SP,  a fim de deliberarem sobre:
- Eleição e posse da nova diretoria executiva e Conselho Fiscal, conforme determina o Estatuto Social.
As chapas interessadas poderão ser inscritas na secretaria da Associação. 
Os cargos a serem preenchidos conforme Cláusulas XII e XVII do Estatuto são:
- Diretoria Executiva: formada de 04 (quatro) componentes, assim discriminados: 01 (hum) 
Presidente, 01 (Hum) Vice Presidente, Secretário, Tesoureiro.
- Conselho Fiscal, composto por três membros efetivos e dois suplentes. 

OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com firma 
reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, conforme 
determina a Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.

Pindamonhangaba, 09 de Janeiro de 2019.

 DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA
Edson Casagrande Vilela- Presidente

correspondente a R$ 2.654,94, assinando pela contratante a Sra Daniela Cristina 
do Rosário Marcondes, e pela contratada, Associação Interação para a Promoção 
da Saúde e Desenvolvimento Social, o Sr Francisco dos Reis Oliveira; 
Aditamento 01/2018, de 21/11/2018, ao contrato 71/2018, para acréscimo de 20%, 
correspondente a R$ 6.737,60, assinando pela contratante a Sra Daniela 
Cristina do Rosário Marcondes, e pela contratada, empresa Cristiano V Ca-
milo Treinamentos ME, o Sr Cristiano Vinicius Camilo; 
Aditamento 01/2018, de 21/11/2018, ao contrato 72/2018, para acréscimo 
de 20%, correspondente a R$ 2.772,00, assinando pela contratante a Sra 
Daniela Cristina do Rosário Marcondes, e pela contratada, empresa Cristi-
na Ferreira de Souza Somenci Artesanatos ME, a Sra Cristina Ferreira de 
Souza Somenci. 
Aditamento 01/2018, de 21/11/2018, ao contrato 75/2018, para acréscimo 
de 20%, correspondente a R$ 5.372,80, assinando pela contratante a Sra 
Daniela Cristina do Rosário Marcondes, e pela contratada, empresa Entek 
Cursos Livres Ltda, o Sr Ismael Fernandes Vieira; 
Aditamento 01/2018, de 21/11/2018, ao contrato 76/2018, para acréscimo 
de 10%, correspondente a R$ 2.080,00, assinando pela contratante a Sra 
Daniela Cristina do Rosário Marcondes, e pela contratada, empresa Fenícia 
Cursos Treinamentos e Capacitação Ltda ME, a Sra Fadua Ramez Rachid 
Sleiman; 
Aditamento 01/2018, de 21/11/2018, ao contrato 112/2018, para acréscimo de 
20%, correspondente a R$ 2.800,00, assinando pela contratante a Sra Daniela 
Cristina do Rosário Marcondes, e pela contratada, empresa Entek Cursos Fernan-
des Vieira, o Sr Ismael Fernandes Vieira; 
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Divulgação

Fatec divulga lista de convocados no vestibular

Pinda registra mais de 200 ocorrências 
com pipas na rede elétrica em 2018

O Shopping Pátio Pinda pro-
move, nesta semana, o ‘Saldão de 
Natal’, que começou na quarta-
feira (9) e se estende até domingo 
(13).

As ofertas visam agradar o 
bolso dos clientes, e as lojas par-
ticipantes estão aproveitando 
para deixar as suas vitrines ain-
da mais enfeitadas. Os descon-
tos são abrangentes, chegando a 
50% ou até mesmo 70%.

“É de costume do shopping fa-
zer grandes promoções após da-
tas comemorativas que aquecem 
o comércio. Essa é uma ação que 
impacta positivamente, possibili-
tando aos lojistas liquidar o esto-
que, e também para os consumi-
dores que podem achar produtos 
com preços ainda mais acessí-
veis”, diz Amanda Moreira, ana-
lista de marketing do Shopping 
Pátio Pinda.

Já está no site www.
vestibularfatec.com.br 
a classifi cação geral dos 
candidatos do processo 
seletivo das Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) 
do Estado de São Paulo 
para o primeiro semestre 
de 2019. A relação traz a 
primeira lista de convo-
cados para matrícula. A 
informação também pode 
ser conferida na unidade 
onde o candidato deseja 
estudar.

Se as vagas oferecidas 
não forem preenchidas na 
primeira chamada, a se-
gunda lista será divulgada 
somente na faculdade no 
dia 14 de janeiro.

Matrícula
Os convocados devem 

fazer a matrícula na secre-
taria da Fatec, no horário 
defi nido pela unidade de 
ensino nos dias 10 e 11 de 
janeiro, para matrícula da 
1ª lista dos convocados.

No dia 14 de janeiro 
ocorrerá a divulgação dos 
convocados da segunda lis-
ta; e em 15 de janeiro acon-
tece a matrícula para os 
candidatos da segunda lista

Para efetivar a matrícu-
la, o candidato deve entre-

gar uma foto 3x4 recente 
e cópia autenticada em 
cartório ou cópia simples 
acompanhada do original 
de cada um dos seguintes 
documentos: certifi cado 
de conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente; 
histórico escolar comple-
to do Ensino Médio ou 
equivalente; certidão de 
nascimento ou casamen-
to; carteira de identidade 
(RG); cadastro de pes-
soa física (CPF); título de 
eleitor, para os brasileiros 
maiores de 18 anos, com o 
comprovante de votação 
ou certidão de quitação 
eleitoral; documento de 
quitação com o Serviço 
Militar, para brasileiros 
maiores de 18 anos, do 
sexo masculino.

O candidato que in-
gressou no Sistema de 
Pontuação Acrescida pelo 
item escolaridade pública 
deve apresentar histórico 
escolar ou declaração es-
colar, comprovando que 
cursou integralmente o 
Ensino Médio ou EJA na 
Rede Pública Municipal, 
Estadual ou Federal, com 
detalhamento das escolas 
onde estudou.

Shopping promove 
promoção de queima 
de estoque

O grande ‘Saldão de Natal’  acontece até 13 
de janeiro e conta com a participação de 
inúmeras lojas

ATIVIDADE EXIGE CUIDADO
Para conscientizar a população e alertar crianças e adultos sobre 

como reduzir os riscos na hora de brincar, a EDP destaca algumas 
orientações:

 
  Além de serem proibidos, o cerol e a chamada “linha chilena” 

trazem risco para motociclistas e pedestres e também oferecem peri-
go no contato com a rede de energia. Ao cortar a camada protetora 
da fi ação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, 
podendo provocar curto-circuito;

 
  Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista 

nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas 
de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses 
serviços;

 
  Se a pipa fi car presa nos fi os elétricos, não tente retirá-la. 

Nunca use varas nem suba no poste para tirar uma pipa. O choque, 
nestes casos, pode ser fatal;

 
  Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode 

causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha) ou 
qualquer outro objeto não devem ser lançados na rede;

 
  Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A 

proximidade com os fi os de alta tensão aumenta o risco de acidentes 
graves e fatais, além do perigo de quedas.

 
  Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. Não 

solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte;
 
  Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são conduto-

res de energia e aumentam o perigo quando em contato com a rede 
elétrica. Rabiolas feitas de fi ta VHS ou cassete e papel alumínio são 
alguns exemplos;

Empinar pipa ou “pa-
pagaio” é uma brincadeira 
saudável e bastante pra-
ticada por crianças e até 
mesmo adultos. Durante 
as férias escolares, a ativi-
dade é ainda mais comum 
e, por isso, a EDP, distri-
buidora de energia elé-
trica, reforça orientações 
para um brincar seguro, 
principalmente longe das 
redes elétricas. 

Segundo a Associação 
Brasileira de Distribui-
dores de Energia Elétrica 
(Abradee), as pipas fo-
ram a quinta maior causa 
de mortes relacionadas 
a energia elétrica no país 
entre 2009 e 2017, atrás 
de construção/manuten-
ção predial, ligações clan-
destinas, instalação de an-
tenas e poda de árvores. 
No período foram regis-
trados 77 óbitos.

Em 2018, a EDP regis-
trou 217 ocorrências de 
pipas na rede elétrica que 
abastece Pindamo0nhan-
gaba, deixando 11.862 
clientes sem energia em 
algum momento do ano. 
Para o atendimento, as 
equipes da concessionária 
são deslocadas para rea-
lizar o reparo e a limpeza 
da rede danifi cada, que, 
na maioria dos casos, tem 
a camada protetora da 
fi ação cortada pela linha 
da pipa, interrompendo 
o fornecimento para a re-
gião.

Para conscientizar a 
população e alertar crian-
ças e adultos sobre como 
reduzir os riscos na hora 
de brincar, a EDP e o Ins-
tituto EDP realizam pro-
jetos durante todo o ano 
com as comunidades dos 
municípios onde a conces-

sionária atua, principal-
mente em escolas e áreas 
com altos índices de ocor-
rências com a causa pipas.

Um acidente causado 

por descarga elétrica pode 
deixar sequelas como 
queimaduras e, em casos 
mais extremos, causar a 
morte. 

  Além de serem proibidos, o cerol e a chamada “linha chilena” 

  Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista 

  Se a pipa fi car presa nos fi os elétricos, não tente retirá-la. 

  Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode 

  Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A 

  Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são conduto-

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

O Mercado Municipal da 
Pindamonhangaba antiga
Ao longo dos milênios, 

além das fronteiras e con-
tinentes habitados por diferen-
tes povos, o mercado - enquanto 
lugar onde se pratica o comércio 
de gêneros alimentícios e diver-
sas outras mercadorias - tem sido 
um espaço de indiscutível impor-
tância cultural. A atividade que ali 
se desenvolve vai mais adiante do 
mercadejar; sabe muito bem disso 
quem não descarta o costume, a 
tradição de frequentar um merca-
do municipal, mesmo não dispen-
sando a praticidade e conforto dos 
modernos super e hipermercados. 

Para exemplificar o valor 
cultural de um mercado, as re-
miniscências desta edição des-
tacam o mercado municipal da 
Pindamonhangaba do início 
d o século XX. Local aprazível 
que era frequentado pelos mo-
radores da cidade e do campo 
naquelas manhãs domingueiras 
que muito longe já se vão... 

Não nos referimos ao atual, 
o qual se adentra por quatro 
vias centrais: “Gustavo de Go-
doy”, “Campos Sales”, “Capitão 
Martiniano” ou pela “Rubião 
Júnior”. Nossa referência é ou-
tro, mais antigo, funcionava em 
prédio que, melhorado, passou 
a abrigar unidades militares e, 
com as reformas ocorridas com 
o passar dos anos, desde 1947 
aquartela o 2º Batalhão de En-
genharia de Combate, na praça 
Padre João de Faria Fialho, o 
“Largo do Quartel”. 

No que se refere às fontes de 
nossa pesquisa, iniciamos com 
Balthazar de Godoy Moreira 
(13/1/1898 - 14/1/1969), autor 
pindamonhangabense que deixou 
vários livros publicados, com des-
taque para “...E os Campos do Jor-
dão foram Pindamonhangaba”. 

Com o título “Minhas Memó-
rias de Pinda”, Balthazar de Go-
doy Moreira  escreveu uma série 
de crônicas para o jornal Tribuna 
do Norte em 1963. Nos artigos 

publicados nas edições de 15/9 
e de 22/9 daquele ano, as lem-
branças do referido autor dizem 
respeito ao antigo mercado. 

Segundo Balthazar naque-
le tempo, “a cidade desfibrava 
exausta,  o mercado, porém, era 
um espetáculo”, era também 
“mais suprido, com mais varia-
dos comestíveis e menos quin-
quilharias”. 

Balthazar, em seu artigo, 
compara o mercado dos anos 
sessentas, já no local em que se 
localiza atualmente,  com  àque-
le das  primeiras décadas de 
1900, segue a descrição do me-
morável literato. 

“Havia menos intermediá-
rios, os próprios produtores en-
tendiam-se com os consumido-
res, como o dinheiro era escasso 
e a oferta maior que a procura, 
as mercadorias barateavam-se”, 
explicava, acrescentando que 
naquele tempo “não havia tabe-

lamentos e nem essa disciplina 
de preços que afasta a concor-
rência”. Aqui ele fazia alusão 
ao fato de  que já nos anos ses-
sentas, as bancas praticavam os 
mesmos preços, “o aspecto da 
mercadoria podia variar, o pre-
ço não.” E no mercado do início 
do século “cada um vendia o 
que era seu, pelo preço que lhe 
convinha”, referindo-se  à ine-
xistência do espírito de classe 
entre os vendedores que “eram 
mais produtores, chacareiros, 
sitiantes do município, de Santo 
Antônio do Pinhal e São Bento, 
que propriamente negociantes”.

OS DOCES 
DO MERCADO 

Relembrando que “ia ao mer-
cado todos os domingos, às ve-
zes com papai, às vezes só”, o 
autor, utilizando-se das memó-
rias do menino Balthazar, assim 
descreve as delícias do mercado 
de antigamente: 

“Entrando, dobrando à es-
querda, deparava logo com a 
fileira dos tabuleiros de doces. 
A melhor parte do mercado na 
minha opinião de garoto. Doces 
como esse da Sofia, última e no-
bre representante de uma corpo-
ração de doceiras, que eram os 
números de sustância do merca-
do de Pinda de então, o encan-
to da criançada”. Neste ponto, 
referindo-se a uma pessoa cari-
nhosamente acolhida em suas 
lembranças, Balthazar a elogia e, 
a exaltando como ‘a última das 
doceiras’, ele indaga aos leitores 
o que seria do mercado de Pinda 
quando ela desaparecesse “ou, 
acotovelada de todos os lados 
pelos vendedores de plásticos, 
resolvesse aposentar-se.”  

Naqueles domingos, recor-
da... “eram dez ou doze tabulei-
ros, com doces em montículos 
coloridos, os de cidra, de bata-
tas, amarelados ou roxos, de 
banana, de abóbora, de goiaba, 
de pêssego, cocadas brancas, 
escuras e fitas; pés-de-moleque, 
talhadinhas e balas de coco; e 
furrunduns levemente ardidos.  

Num dos cantos dos tabu-
leiros os cartuchos de papel de 
seda, com enfeites e a travessa 
de canudinhos recheados de do-
ces de coco ou de leite. E tigeli-
nhas brancas com doce de bata-
ta polvilhadas de canela. E baba 
de-moça e puxa-puxas  de um 
palmo, com um papel na extre-
midade em que se  devia pegar”. 

Além da doceira Sofia,  Wal-
ter Santiago é citado por Baltha-
zar em suas “doces” lembranças. 
Deste, ele diz que fora o último 
“puxa-puxeiro” genuíno que co-
nhecera. Na ocasião em que es-
crevera estas memórias, o autor 
conta que Walter Santiago era 
servente na escola Alfredo Pujol. 

Continuando com os doces, 
Balthazar comparava: “Atrás do 
tabuleiro farto, como uma sacer-
dotisa atrás do altar, - o altar da 
gostosura - a doceira ofi ciava, 
servindo os fregueses e a abanan-
do de vez em quando os doces 
com um abano de tiras de jornal; 
todos se abasteciam ali de doces 
para a semana, visto que não ha-
via ainda confeitarias na cidade. 

As crianças, porém, abasteciam 
ali mesmo, em fragrante.” 

Relembrando os preços das 
guloseimas, conta que os cartu-
chos cde papel de seda custavam 
dois ou três vinténs; um doce cus-
tava um vintém, os doces maio-
res, dois vinténs. “Com 200 réis 
a gente se arranjava no tabuleiro. 
Para os meninos a ronda pelos 
tabuleiros, na orla esquerda do 
mercado é que era o mercado; 
o resto eram, coisas para gente 
grande. Mas para qualquer um 
o mercado era um espetáculo de 
que não se desperdiçava nada.”  

AS FRUTAS 
DO MERCADO 

Sobre as frutas, lembra que se 
sobressaíam mais as silvestres, 
as do mato, que as dos pomares. 
Naquele tempo os quintais eram 
pomares e por isso todos tinham 
frutas em casa, por conta disso 
“ninguém vendia laranjas, ma-
mões, frutas do conde etc.” Em 
contrapartida, conforme os es-
critos de Balthazar, o interesse 
maior era por frutas do mato. 

“No mercado, viam-se arran-
jados em alvos panos de saco, 
no chão: maracujás, cachos de 
tuncuns arroxeados, pitangas, 
jatobás (jataís), feixinhos de va-
gens de ingá, gerivás, brejauvas 
(das brejauvas escolhidas a jeito 
faziam-se os piões mais canta-
dores), cachos de gravatás ama-
relos; e, no tempo das ‘fruitas’, 
balaios e balaios de jabuticabas, 
das pequenas de São Francisco, 
muitos doces, das rajadas, gran-
des, de sabará e de outras espé-
cies, vendidas aos litros, meias 
quartas, quartas...” 

Jabuticaba era fruta fácil de 
encontrar, segundo Balthazar, 
“em outubro, jabuticaba era 
mato”. Havia em quase todos os 
quintais das casas da cidade e 
propriedades rurais. 

Sobre esta fruta, o autor res-
salta que “não havia sítio que não 
tivesse jabuticabeiras, essas lin-
das árvores que só as pessoas es-
táveis, acomodadas, conservado-
ras, plantam. Os modernos não 
plantam jabuticabeiras porque 
vivem no provisório. Uma das 
diversões das famílias era irem 
aos sítios, chupar jabuticabas”.

O antigo prédio do mercado, onde desde 
1947 se encontra o Quartel do 2º BE 

Cmb. Para Balthazar de Godoy Moreira, 
“o mercado era um espetáculo”

Arquivo TN

Quando em breve chegar o ameno estio
e tu fores, chorando, ao Campo Santo 
em busca do meu túmulo sombrio, 
ao vê-lo, hás de sorrir, cheia de espanto.

Sim, porque sobre aquele chão baldio 
que nunca teve nem sequer teu pranto,
desdobrado, verás, fofo e macio 
da natureza em fl or o verde manto.

Flores do coração... Pudesse eu vê-las
por entre os teus cabelos como estrelas
astros à noite pelo céu dispersos...

Bem como ouvi-las te dizer baixinho 
as palavras de amor e de carinho  
que eu não te disse nunca nos meus versos!...

Belmiro Braga, 
jornal A Situação (extinto), 
14 de novembro de  1920

Paráfrase

www.tumblr.com


	TN1001
	TN1002
	TN1003
	TN1004
	TN1005
	TN1006

