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Programa “Escola de Inovadores” está 
com inscrições para curso gratuito

A Fatec Pinda está com ins-
crições abertas para o programa 
“Escola de Inovadores”, até a 
sexta-feira (15). Trata-se de um 
curso gratuito, com objetivo de 
ensinar pessoas com espírito 
empreendedor a transformar 
ideias inovadoras em startups. 

Audiência pública do Plano Diretor 
será no dia 20 de fevereiro

Policiais militares e civis recebem 
certifi cado de “Policial Nota 10”

As inscrições podem ser feitas pela internet e o curso acontecerá ainda no primeiro semestre
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Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

OS 4 TEMPERAMENTOS NA 
EDUCAÇÃO DOS FILHOS

AUTOR: DR. ÍTALO MARSILI
Há muitos mo-

tivos pelos quais é 
importante abordar 
o tema dos quatro 
temperamentos. Tal-
vez o principal deles 
seja que muitos pais, 
famílias e professo-
res se deram conta 
de que ele pode ser 
bastante efi caz como 
ferramenta de educa-
ção. 

O livro é impor-

HELENA MARCONDES: MENINA PINDAMONHANGABENSE, 
IRMÃ SALESIANA, ARTE EDUCADORA

No jardim do Insti-
tuto Santa Tere-

sa e da Faculdade Teresa 
D’Ávila, instituições de en-
sino fundadas pelas irmãs 
salesianas em Lorena - SP, 
Irmã Heleninha sempre 
estava com seu cavalete, 
tela, pincéis, tintas e godê 
trazendo aos nossos olhos a 
beleza e a luz de sua arte: 
madonas, naturezas mor-
tas, pinturas abstratas que 
só encontravam abrigo na 
alma daquela artista. Seus 
alunos do curso de Educa-
ção Artística, bem como a 
mestra, fi cavam espalhados 
pelo jardim: uns fotografa-
vam, alguns posavam e ou-
tros retratavam os modelos 
vivos em seus desenhos e 
quadros.

Aluna do Ensino Médio 

do IST, durante os interva-
los, sempre ia até o jardim 
para conversarmos. Sua 
inteligência, sua alegria 
e, sobremaneira, suas his-
tórias me cativavam. Fi-
lha de Pindamonhangaba 
(nascida aos 2 de março de 
1932), descendia de ilustres 
famílias de sua terra na-
tal - os Marcondes da Silva 
e os Moreira César -, fi lha 
do farmacêutico Benedi-
to Marcondes Raposo e de 
HelenaMoreira César. 

Aos 12 anos,mudou-se 
para Guaratinguetá para 
prosseguir os estudos se-
cundários no Colégio do 
Carmo e, a partir de seu 
convívio com as irmãs, sua 
vocação para uma vida 
consagrada a Deus afl o-
rou. Muito jovem ingressa 

na congregação salesia-
na e, inspirada no ideário 
de Dom Bosco em prol da 
educação da juventude e, 
também, em seu talento ar-
tístico, cursou Artes Plásti-
cas na Faculdade de Belas 
Artes de São Paulo, Arque-
ologia Grega na Escola 
do Louvre de Paris, Arte 
Educação na USP, além de 
cursos de comunicação vi-
sual, aquarela e atelier em 
outros institutos de renome 
nacional. Aquela jovemfi lha 
de Maria Auxiliadora,dota-
da de grande sensibilidade 
artística e estética, encon-
tra na Arte o verdadeiro 
sentido de sua existência e 
o caminho paradespertar 
o sagrado no coração das 
crianças e dos jovens dos 
colégios e das obras sociais 
em que ela atuou como arte 
educadora.

Em Lorena, Irmã Hele-
ninha viveu grande parte 
de sua vida e o seu incom-
parável talento para ensi-
nar arte pôde ser partilha-
do com os alunos do curso 
de Educação Artística da 
FATEA, atualmente,Cen-
tro Universitário Teresa 
D’Ávila. A mentora desse 
curso de formação de pro-
fessores de Artes, como o 
exímio escultor, no bloco 
maciço de pedra, esculpiu 
a sua maior obra: em cada 
um de seus alunos ela aju-
dou a desvelara alma do 
artista e de educador!

Ao longo de seus 87 

anos, as aquarelas, os óle-
os sobre tela, as esculturas 
e as fotografi as da “menina 
grisalha de Pindamonhan-
gaba” estamparam as pa-
redes de consagrados mu-
seus do Brasil e da Europa 
(Louvre/1979-1980), de ca-
pelas e igrejas, de salas de 
visitas e renomados salões 
de artes, revistas e livros... 
A arte de “Helena Marcon-
des” - nome artístico que 
ela assina suas obras -, ga-
nhou o mundo e o coração 
de muitas pessoas; entre 
esses, o meu. 

Mais de quatro déca-
das se passaram desde que 
nos conhecemos e, até hoje, 
aquela jovem irmã sale-
siana do jardim do meu 
colégio perfuma a minha 
vida. Tenho por ela a mais 
alta estima e consideração. 
Irmã Helena fez de sua vida 
um jardim fl orido! Amal-
gamado às suas tintas e 
aquarelas, ela sempre acres-
centouum ingrediente mais 
valioso que o ouro: amor! 
Esse é umdomdivino conce-
dido aos artistas e àqueles 
que, como ela, dispuseram 
a vida para Deus realizar a 
Sua obra de arte no mundo!

A sua terra natal a para-
beniza e abraça, irmãzinha 
querida! Que os seus dias 
no jardim fl orido da casa de 
repouso das irmãs salesia-
nas em Lorena possam nele 
imprimir as primaveras de 
sua existência e o raro per-
fume do seu amor.
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“A arte 
de Helena 
Marcondes - 
nome artístico 
que ela assina 
suas obras -, 
ganhou o mundo 
e o coração 
de muitas 
pessoas...”
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tante porque quase não há bibliografi a dispo-
nível sobre esse tema em português. Faltava 
um título que condensasse tudo o que se sabe 
sobre o tema.

Empreender e inovar
Até a próxima sexta-feira (15), a Fatec 

Pinda recebe inscrições para a "Escola de 
Inovadores", um curso gratuito que tem como 
objetivo ensinar pessoas com espírito empre-
endedor a transformar ideias inovadoras em 
startups.

Fenômeno recente na história, as startups 
estão renovando mercados e, em alguns ca-
sos, desafi ando os modelos existentes. 

Uma Startup é a empresa que consegue 
somar a tecnologia disponível no mercado 
com as necessidades apresentadas pela popu-
lação. Além de criar novas tecnologias, mui-
tas observam uma inovação e desenvolvem 
outras maneiras de utilizar aquele conheci-
mento. 

Um exemplo bem conhecido é a norte-a-
mericana Uber, prestadora de serviços ele-
trônicos na área do transporte urbano, que 
começou como uma startup em 2009 e hoje 
opera em mais de 600 centros urbanos pelo 
mundo com um faturamento de mais de US$ 
9 bilhões. A empresa mudou a forma dos 
brasileiros de se relacionar com o transporte 
coletivo.

De acordo com o Censo StartSe 2017, os 
três setores com mais startups no país são 
tecnologia da informação, comércio e varejo 
e educação. Considerando a importância das 
startups para o progresso e o crescimento 
de uma nação, incentivos governamentais 
são fundamentais e esse curso gratuito é um 
exemplo da atuação do poder público no fo-
mento do empreendedorismo.

Tudo isso nos leva a concluir que a partir 
dos ideais empreendedores, produtos e tec-
nologias que simplifi cam tarefas rotineiras 
surgem ou são aperfeiçoados, proporcionan-
do comodidade e  praticidade para a comuni-
dade em geral. Todos saem ganhando!

Bazar benefi cente arrecada fundos 
de auxílio a animais em Pinda

Exposição sobre pinguins de geladeira chega à região

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Um bazar benefi cen-

te do "Santuário Filhos 
de Shanti", localizado 
em Pindamonhangaba, 
acontecerá no próximo 
sábado (16), das 9 às 15 
horas, no centro comu-
nitário do bairro Vila 
Rica. As peças à venda 
custarão a partir de R$ 
1. A renda arrecadada 
será revertida em recur-
sos para manutenção do 
Abrigo de Animais.

A ativista Rosangela 
Coelho promoverá uma 
atividade de extensão 

aos seus projetos vincu-
lados ao Santuário Fi-
lhos de Shanti. Na forma 
de bazar, a proprietária 
e gerenciadora da ins-
tituição realizará uma 
ação para arrecadação 
fi nanceira em prol dos 
cuidados de animais. A 
venda abrangerá roupas 
e sapatos seminovos, 
utensílios domésticos, 
brinquedos, bijuterias, 
livros e revistas com pre-
ços acessíveis.

O local do evento be-
nefi cente fi ca na avenida 
Abel Corrêa Guimarães, 
1.450 - Vila Rica. Todos 
são bem-vindos!

Evento acontecerá no Centro Comunitário do bairro Vila Rica

"Santuário Filhos de Shanti" abriga bichos no município

Reprodução/Santuário Filhos de Shanti

Pinguins de geladeira 
são objetos que fazem 
parte do cotidiano de 
muitas famílias e, em 
muitos casos, esse pe-
queno objeto passa sem 
ser notado. Porém, esse 
simpático adereço tem 
uma inusitada importân-
cia histórica: nos anos de 
1950, ele era usado para 
diferenciar as geladeiras 
dos armários, já que am-
bos tinham um design 
muito similar.

Atualmente, os pin-
guins de geladeira vira-
ram até mesmo objetos 
artísticos, inclusive é o 
tema de exposição da 
“Coleção Particular” da 

artista plástica Fátima 
Lourenço. A mostra che-
ga ao Taubaté Shopping 
e fi ca no centro de com-
pras, na Alameda Cultu-
ral, até 28 de fevereiro.

“Além de ser algo di-
vertido, é também uma 
parte curiosa da histó-
ria que muitas pessoas 
não conhecem. Por isso, 
esperamos que a expo-
sição chame a atenção 
do público, instruindo e 
divertindo simultanea-
mente”, conta Robert Ri-
chard, curador da exposi-
ção produzida pela Abapc 
(Associação Brasileira 
dos Artistas Plásticos 
Contemporâneos).

Divulgação

Atração gratuita 
fi ca no Taubaté 
Shopping até o 
fi m do mês
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Fatec Pinda está com inscrições abertas 
para a "Escola de Inovadores"

Conselheiros  Municipais 
de Turismo se reúnem

Prefeitura realiza sorteio 
do Chamamento Público 
de Cultura

Audiência pública do Plano 
Diretor será no dia 20 de fevereiro

O Centro Paula Sou-
za (CPS) está com as 
inscrições abertas para 
o programa "Escola de 
Inovadores". Em Pinda-
monhangaba, as inscri-
ções podem ser feitas na 
Fatec – Faculdade de Tec-
nologia do Estado de São 
Paulo, até a sexta-feira 
(15).

Trata-se de um curso 
de extensão gratuito, or-
ganizado pela Inova CPS, 
que tem como objetivo en-
sinar pessoas com espírito 
empreendedor a trans-
formar ideias inovadoras 
em startups. O curso será 
oferecido neste primeiro se-
mestre de 2019 em Escolas 
Técnicas (Etecs) e Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais de 38 municípios, 
totalizando 45 turmas.

As inscrições para o 
processo de seleção são 
gratuitas e podem ser fei-
tas pela internet, no site 
http://www.inovapau-
lasouza.cps.sp.gov.br/
structure/escola.jsp. 

Para participar, os can-
didatos devem apresentar 
projetos de empreende-
dorismo que serão avalia-
dos com base em critérios 
como inovação, viabili-
dade técnica e potencial 

mercadológico. No total, 
serão selecionados de 25 
a 30 alunos por turma. 
Cada unidade é responsá-
vel pelo seu cronograma. 

Com duração de 40 ho-
ras, distribuídas em dez 
encontros presenciais, o 
curso aborda temas como 
gestão empresarial básica, 

design thinking, prototi-
pagem, Canvas, marke-
ting, tecnologia aplicada 
aos negócios, finanças 
e mercados. Durante as 
atividades, o participante 
também receberá mento-
ria na construção do seu 
plano de negócios. Ao fi-
nal, as propostas de star-

tups serão apresentadas a 
empresários, instituições 
do poder público e repre-
sentantes de ambientes de 
inovação, como incubado-
ras, parques tecnológicos 
e espaços de coworking, 
com o intuito de gerar 
parcerias e oportunidades 
de negócios. 

O curso tem como objetivo ensinar pessoas com espírito empreendedor a 
transformar ideias inovadoras em startups

COlAbOROu COm O TExTO: 
bRuNA SIlvA

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, De-
partamento de Cultura, 
realizou na última ter-
ça-feira (12), o sorteio 
do nono Chamamento 
Público da Cultura, com 
intuito de efetuar a se-
quência do credencia-
mento de artistas que 
irão se apresentar nos 
eventos realizados na 
cidade com o apoio da 
Prefeitura municipal.

De acordo com a Se-
cretaria de Cultura, foi 
realizado o sorteio das 

modalidades: artes cê-
nicas, artes circenses, 
artes musicais, arte ur-
bana e cultura popular 
dando a sequência para 
as eventuais contrata-
ções.

Conforme a Secreta-
ria de Cultura, o próxi-
mo passo será a análise 
dos documentos dos 
proponentes habilita-
dos nas modalidades 
de pontuação, de acor-
do com os critérios do 
edital. Na próxima se-
gunda-feira (18), após 
as 16 horas, será feita 
divulgação final da se-
quência de contratação 
das modalidades clas-
sificatórias e de sorteio.

Sorteio aconteceu nesta terça-feira (12), no 
Palacete 10 de Julho

COlAbOROu COm O TExTO: 
bRuNA SIlvA

***
O Comtur (Conse-

lho municipal de Tu-
rismo) realizou na úl-
tima terça-feira (12), a 
24ª edição da reunião 
ordinária dos conse-
lheiros, no Palacete 10 
de Julho.

A pauta da reunião 
do Comtur teve como 
temas abordados: lei-
tura e aprovação da 
ata anterior, preen-

chimento das cadeiras 
faltantes, apresentação 
do secretário de Cultu-
ra e Turismo, Alcemir 
Palma, além da dis-
cussão de assuntos do 
conselho.

Estiveram presen-
tes além da presiden-
te do Conselho, Kelly 
Eugênio mendonça 
Faria, representantes 
do poder público e da 
sociedade civil, bem 
como seus titulares e 
suplentes.

As ações da revisão do 
Plano Diretor Participa-
tivo de Pindamonhanga-
ba continuam na cidade. 
Após o término das ofici-
nas temático-setoriais, a 
próxima etapa será a reali-
zação de uma audiência pú-
blica para a apresentação e 
discussão da leitura da rea-
lidade municipal.O evento 
será realizado no dia 20 de 
fevereiro, às 19 horas, no 
Senac de Pinda (rua Suíça, 
1.255, Santana). 

Assim como nas ofici-
nas nos bairros e nas ofi-
cinas temático-setoriais, 
a presença e participação 
do público são muito im-
portantes.No total, foram 
realizadas três oficinas 
temáticas, em que foram 
discutidos “Desenvolvi-
mento Econômico e meio 
Rural”, no dia 31 de janei-
ro; “Desenvolvimento ur-
bano”, no dia 4 de feverei-
ro; e “meio Ambiente”, no 
dia 7 de fevereiro sempre 

no auditório da Prefeitura.
O Plano Diretor Parti-

cipativo de Pindamonhan-
gaba visa definir princí-
pios e diretrizes para a 
ocupação ordenada do 
espaço urbano, para ga-
rantir o desenvolvimento 
da cidade com qualidade. 
A revisão do Plano Dire-
tor é uma obrigação legal 
(lei Federal 10.257/2001 
– Estatuto da Cidade) e 
que a cada 10 anos deve 
ser realizada. A Secretaria 

de Obras e Planejamento 
da Prefeitura está à frente 
da revisão do Plano Dire-
tor, por meio da empresa 
Geobrasilis, vencedora do 
certame licitatório.

Todas as etapas do 
processo podem ser 
acompanhadas no site 
da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br e na página do 
Facebook Plano Dire-
tor Pindamonhangaba 
2019.

O Plano Diretor Participativo visa definir princípios e diretrizes
 para a ocupação ordenada do espaço urbano da cidade

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 007/2019 (PMP 04852/2019) 
Para “aquisição de refeições diárias ininterruptas (almoço e janta) para o Corpo 
de Bombeiros do Município de Pindamonhangaba, pelo prazo de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 27/02/19 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.  

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19764/2018) 
Na publicação da licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas infantis e 
dietas”, do dia 12/02/2019, nesta Tribuna do Norte, p. 04, informamos que deve ser 
desconsiderada a data informada para abertura de envelope de segundo colocado, 
pois tal sessão já ocorreu anteriormente (em 18/01/2019), e por lapso, foi publicada 
novamente com data diferente da correta. 

Policiais militares, civis e técnico-cientí� cos 
recebem certi� cado de “Policial Nota 10”
Evento também contou com homenagem para policiais paulistas que 
trabalharam nas buscas de vítimas em Brumadinho, Minas Gerais

O governo paulista re-
alizou nesta segunda-fei-
ra (11), a primeira entrega 
de certifi cados de “Policial 
Nota 10” para 20 policiais 
militares, civis e técnico-
científi cos. A iniciativa 
tem o objetivo de reco-
nhecer e estimular o bom 
o trabalho dos policiais. A 
cerimônia também contou 
com uma homenagem aos 
161 policiais paulistas que 
auxiliaram nas buscas e 
identifi cação de vítimas da 
tragédia de Brumadinho
-MG.

“Nosso Estado já tem o 
privilégio de ter a melhor 
polícia do país e nós temos 
que manter essa posição 
com o reconhecimento do 
trabalho, a remuneração 
dos seus profi ssionais, a 

qualidade técnico-cientí-
fi ca dos trabalhos de inte-
ligência e equipamentos 
que serão adquiridos ao 
longo dos próximos me-
ses”, disse Doria, duran-
te evento no Palácio dos 
Bandeirantes.

O “Policial Nota 10” 
foi instituído no dia 29 
de janeiro deste ano, por 
meio da resolução (nº 8) 
da Secretaria da Seguran-
ça Pública. Mensalmente, 
20 policiais serão home-
nageados. Nesta segunda 
foram agraciados dez poli-
ciais militares, oito civis e 
dois técnico-científi cos.

BRUMADINHO
O Governo do Estado de 

São Paulo também prestou 
homenagem aos policiais 
militares e técnico científi cos 

que auxiliaram nas buscas e 
identifi cação das vítimas da 
tragédia de Brumadinho. 
No dia 29 de janeiro, a pri-
meira tropa paulista com-
posta com 54 policiais mili-
tares, sendo 44 bombeiros e 
10 homens do Comando de 
Aviação da PM, seguiu para 
Minas Gerais.

Dois dias depois, uma 
equipe com sete policiais 
técnico-científi cos embar-
cou para região metropo-
litana de Belo Horizonte. 
Outras duas turmas de 
militares rumaram para 
Brumadinho, sendo a úl-
tima no dia 6 de fevereiro. 
Ao todo, 161 policiais par-
ticiparam dos trabalhos 
de busca e reconhecimen-
to de vítimas em Minas 
Gerais.

Iniciativa do governo paulista tem o objetivo de reconhecer 
o bom trabalho dos policiais do Estado

Créditos:Gilberto Marques/MCW

Lojas Americanas prorroga inscrições 
para 150 vagas de estágio

A Lojas Americanas 
prorrogou, até dia 28 de 
fevereiro, as inscrições 
para 150 vagas em seu 
“Programa de Estágio em 
Loja 2019”. As oportuni-
dades são para diversos es-
tados do país, em capitais e 
cidades do interior. Podem 
se candidatar estudantes 
dos cursos de Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Economia, Engenharia 
de Produção, Marketing e 
Publicidade e Propaganda 
com previsão de formatura 
para julho ou dezembro de 
2019 e que possuam dis-
ponibilidade para estagiar 
por 30 horas semanais.

Há oportunidades dis-
poníveis para os estados de 
Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goi-
ás, Maranhão, Mato Gros-

so, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Para-
ná, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo 
e Sergipe, além do Distri-
to Federal. O programa de 
estágio em loja busca estu-
dantes que tenham “atitude 
de dono do negócio”, pai-
xão por desafi os, perfi l em-
preendedor, foco em resul-
tados e identifi cação com o 
segmento de varejo.

No processo seletivo, 
predominantemente onli-
ne, a companhia vem uti-
lizando e aprimorando a 
inteligência artifi cial com 
o objetivo de identifi car e 
captar, cada vez mais, os 
melhores talentos. As eta-
pas de inscrição, triagem 
curricular, alinhamento 
com a cultura da com-
panhia e videoentrevista 
serão realizadas virtual-
mente. Para completar, 
haverá entrevistas presen-
ciais com a área de Gente 
& Gestão e com os gestores 
dos futuros estagiários. Os 
candidatos que não moram 
na cidade do Rio de Janei-
ro, onde se localiza a sede 

da companhia, terão a fa-
cilidade de participar das 
etapas iniciais pela inter-
net e realizar a etapa fi nal 
de forma presencial, em 
diversas cidades.

Durante o estágio, que 
tem duração de até um 
ano, os estudantes passa-
rão por um intenso pro-
grama de capacitação no 
varejo para desenvolver 
habilidades de gestão e in-
teração com as rotinas do 
varejo, além de liderança e 
trabalho em equipe. Os es-
tagiários receberão salário 
compatível com o aplicado 
no mercado, além de bene-
fícios como seguro de vida, 
auxílio-alimentação, auxí-
lio-transporte e descontos 
em compras em qualquer 
unidade da Lojas America-
nas e em cursos de institui-
ções parceiras.

Em 2018, a Lojas Ame-
ricanas recebeu mais de 
43 mil inscrições para o 
Programa de Estágio em 
Loja. As inscrições para o 
processo seletivo de 2019 
podem ser feitas no site 
talentos.lasa.com.br/esta-
gioloja/ até o dia 28 de fe-
vereiro.

Estagiários podem fi car até um ano na empresa

Divulgação
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Reprodução/internet

Bloco “Jeca Tatu Cotia Não” leva 
para as ruas a cultura do caipira

Prefeitura e Museu recebem 
exposições fotográ� cas

Tirullipa visita Vale do Paraíba com 
apresentações de “#Taquipariudoido”

AGENDA DO BLOCO:

20/2 - Ensaio The Hop - 20 horas
23/2 – Ensaio com os “Jequinhas” na 
Praça do Quartel - 10 horas
23/2 – Pré-Carnaval na Bhothers 
Burgueria - 20 horas
3/3 – Desfi le pelas ruas do centro da 
cidade – 17 horas
4/3 - Lar Irmã Terezinha – 14 horas
5/3 – Folia com os “Jequinhas” na Praça 
do Quartel – 14 horas

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O bloco “Jeca Tatu 

Cotia Não!” é recente, há 
quem diga que seja “no-
vinho”, mas resgata um 
dos pontos mais fortes da 
cultura vale paraibana: o 
Jeca. Sobretudo, o bloco 
existe para valorizar, dar e 
vez e voz à cultura do cai-
pira.

O “Jeca Tatu Cotia 
Não!” se formou em ja-
neiro de 2018. Foi bre-
ve na preparação, mas 
contou com a vontade e 
disponibilidade dos seus 
integrantes em aprender 
a tocar um instrumento, 
sem simplesmente vestir 
uma fantasia. Formaram 

uma “fanfarra ativista”. O 
grupo de organizadores é 
formado por: Rafael Ronco-
ni, Pedro Ivo Sales, Carmen 
Baeninger, Kiko Nogueira e 
Silvinha Rezende, além do 
mestre de bateria, João Vi-
tor, mais conhecido como 
“Fumaça”.

Os organizadores con-
tam que com recursos 
próprios, alguns instru-
mentos já adquiridos 
anteriormente em outro 
sonho, os amigos se reu-
niram e quem quisesse 
chegar e estivesse dispo-
nível a aprender as portas 
foram se abrindo. É um 
bloco de rua de carnaval 
que pretende se estender. 
“Quer ser projeto, quer 
ser realidade no ano todo, 

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A exposição “Nuan-

ces”, do fotógrafo Carlos 
Freixo, está em exibição 
no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, 
em parceria com a Casa 
Amarela, de Caçapava. Já 
o saguão da Prefeitura re-
cebe a exposição da ofi ci-
na fotográfi ca “Turma de 
2018 do Bosque” e esta-
rá disponível das 8 às 17 
horas. As obras fi caram 
expostas, gratuitamente, 
até o fi m deste mês.

“Nuances” busca mos-
trar a sutileza de Frei-
xo e seu modo de ver o 
mundo através de cores 
vibrantes registradas por 
suas lentes. As obras re-
velam lados diferentes de 
paisagens famosas e des-
conhecidas, retratando 

desde o Cristo Redentor 
a uma pequena vila de 
pescadores.

As obras da ofi cina da 
“Turma de 2018 do Bos-
que”, monitorada pelo 
professor de fotografi a 
Beto Salgado (Escola 
Alluminare), que estão 
expostas no saguão da 
Prefeitura, são imagens 
do cotidiano dos alunos 
que buscam transmitir 
histórias e a visão singu-
lar de cada um.

No Museu, as obras 
poderão ser conferidas 
até o dia 30 de março, 
de segunda a sexta-feira, 
dentro do horário de vi-
sitação, que é das 9 às 
12 e das 13 às 17 horas; 
aos sábados o funcio-
namento é das 9 às 12 
e das 13 às 16h30. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
3648-1779.

COLABOROU COM O TEX-
TO: 

DAYANE GOMES
***

Integrando sua nova 
turnê, o conhecido 
profi ssional do humor 
Tirullipa fará duas 
exibições na região. 
São José dos Campos 
e Taubaté foram as ci-
dades escolhidas para 
receber as demonstra-
ções de “#Taquipariu-
doido” neste sábado 
(16) e domingo (17), 
respectivamente. Os 
ingressos seguem dis-
poníveis para compra 
online.

Em São José, a noi-
te de entretenimento 
ocorrerá no Teatro 
Univap, a partir das 
20 horas, e tem en-
tradas no valor de R$ 
80 (inteira) e R$ 40 
(meia). No dia seguin-
te, os trabalhos em 
Taubaté terão início 
às 19 horas, no Clube 
Associação Taubaté, 
com bilhetes varian-
do de R$ 30 a R$ 100. 
Para ambos os espe-

Internet ainda tem venda 
de entradas para shows 

valorizando os costumes e 
a riqueza desse povo”, eles 
destacam.

Atualmente caminham 
graças aos seus esforços 
diários, ainda é preciso a 
aquisição de mais instru-
mentos, de engajamento e 
de oportunidades. Tendo 
sempre como principal, a 
ideia de disseminar mú-
sica e cultura. Os ensaios 
acontecem sempre às se-
gundas, terças e quartas 
na Praça do Quartel, às 
20 horas. Para se juntar 
a este bloco não é neces-
sário comprar abadá, ou 
algo similar. “Basta assu-
mir um chapéu de palha 
e se enfeitar para a festa. 
Àqueles que gostariam 
também de tocar nessa 

fanfarra, hoje é necessá-
rio ter um instrumento, 
pois o que conseguiram 
arrecadar já estão sendo 
utilizados”, afi rmam os 
organizadores.

“Ser Jeca é Jóia. Saber 
valorizar suas raízes e ter 
orgulho de preservar essa 
história – esse é o nosso 
maior propósito. Acres-
centar alegria na folia foi a 
maneira encontrada para 
realizar esse sonho!”, en-
fatizam os idealizadores.

O bloco “Jeca Tatu Co-
tia Não” sairá no domingo 
de carnaval, 3 de março, 
com a concentração a par-
tir das 15 horas em frente 
à Brothers Burgueria. O 
desfi le está previsto para 
acontecer às 17 horas.

táculos, a venda online 
dos convites acontece 
pelo site http://www.
queroingresso.com/wil-
producoes.

“#Taquipariudoi-
do” comemora os vinte 

anos de carreira do co-
mediante e traz como 
repertório histórias 
de sua trajetória.Com 
a classifi cação etária 
para maiores de 16 
anos, a apresentação 

mistura diversos estilos 
de humor: stand upco-
medy, piadas, paródias, 
causos, dublagens e mú-
sicas, além de imitações 
de personagens, canto-
res e celebridades.

Divulgação
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Publicava-se no extinto 
jornal Folha do Norte em 1903

ANÚNCIO DO PASSADO

LEMBRANÇAS LITERÁRIASLEMBRANÇAS LITERÁRIAS

A Seca
Chora a campina o fenecer das moitas,
que o sol dardeja com volúpia ingente.
Aves famintas esvoaçando afoitas,
fogem da luz abrasadora e ardente.

Sumiu do espaço madrigal aroma,
que as auras sopram no fl oral dos campos.
Não tem a aurora aquela luz que assoma,
com brilho intenso de fulgor mais amplo.

No céu; à noite não se vê esteleiro;
tudo está seco, tudo está nublado;
denso mormaço pelo vale e outeiro...

Seca a pastagem, lamentoso o gado;
do astral silente se escondeu o cruzeiro,
braços de fé deste Brasil amado!

Tito Cardoso, jornal local Folha do Norte 
(extinto),  8 de junho de 1908

Curiosidades da Banda Euterpe

malinos.com.br

Euterpe, que 
segundo a mi-
tologia grega 

signifi ca deusa da 
música e poesia líri-
ca, é a denominação 
da banda considera-
da a mais antiga do 
Brasil: Corporação 
Musical Euterpe de 
Pindamonhangaba. 
Fundada em 22 de 
agosto de 1825 , sua 
criação ou organi-
zação é atribuída ao 
maestro João Batista 
de Oliveira, conheci-
do por João Pimenta.  

Entidade musical 
que se aproxima dos 
duzentos anos de 
existência, a Euterpe 
foi tema de nossas 
pesquisas em diver-
sas edições desta 
página de história. 
Fatos relacionados à 
sua secular trajetória 
existencial se encon-
tram registrados nos 
arquivos deste jornal 
que ao lado dela e da 

Em outubro de 
2018, a Corporação 
Musical Euterpe foi 
agraciada com a 
Medalha do Mérito 
Athayde Marcondes, 
condecoração 
concedida 
anualmente 
pelo Legislativo 
Municipal  de 
Pindamonhangaba a 
pessoas e entidades 
que contribuem 
com a história 
e cultura do 
município

PortalR3

 Tuba ao Mar

Uma das passagens históricas e 
mais pitoresca envolvendo a banda é a 
da tuba que caiu no mar. Contam que 
nos tempos do Brasil Império a Euter-
pe foi convidada para tocar numa festa 
promovida pelo imperador Pedro II. 
Chegando ao Rio de Janeiro, embar-
caram em uma balsa que levaria os 
músicos até Niterói, local da apresen-
tação. Durante a travessia uma tuba 
caiu nas águas da baía da Guanabara. 
Por ordem do Imperador, foi resgata-
da por um mergulhador. A tuba hoje 
é guardada como objeto histórico pela 
corporação.

“Paraíso Terreal...”

Coube aos músicos da Corporação 
Musical Euterpe a primeira apresen-
tação do Hino Pindamonhangabense 
ao público. A execução ocorreu no dia 
7 de janeiro de 1899, em frente ao Paço 
Municipal, na posse da câmara eleita 
pelo Partido Republicano.   

Bolero do Athayde

Em 7 de fevereiro de 1964, na ines-
quecível participação no programa 
Lira de Xopotó, da Rádio Nacional, a 
Euterpe apresentou entre outros nú-
meros o bolero “Querida”, do Athayde 
Marques, o saudoso Athayde da bar-
raca do Mercado Municipal. A ida ao 
programa apresentado pelo médico e 
locutor Paulo Roberto, foi possível gra-
ças à iniciativa do presidente da ban-
da na época, Francisco Piorino Filho, 
auxiliado pelo músico e poeta Vicen-
te Salgado, que era vice. (Francisco 
Piorino, Fatos e Crônicas - 1989) 

Prato frio

O músico Alfredinho Marcondes 
achava que o músico José Bastos já não 
aguentava mais com o peso do bumbo. 
Tanto chateou o colega de banda que 
o mesmo resolveu passar o instrumen-
to para o Júnior, o José Bastos Júnior. 
Mas, por desaforo, não deixou a Euter-
pe: fi cou com os pratos. Como repre-
sália (ou senso de humor) na hora de 
sua parte fazia questão de repercurtir 
os pratos bem perto dos ouvidos do 
Alfredinho. Vingança é “prato” que se 
“repercute” frio.

(João Martins de Almeida, Vul-
tos de Pindamonhangaba - 1968)

Churrasco

Um antigo músico da Euterpe con-
tou que certa vez a banda foi animar 
um leilão promovido por uma igreja. 
Por gentileza, o vigário ofereceu um 
churrasco aos músicos. Mas a carne 
era tão dura, mas tão dura que um dos 
músicos dependurou um pedaço no 
varal existente em frente ao templo e 
escreveu, com carvão, o seguinte reca-
do: “Seo padre, esta carne parece ser 
do cussarruim”.

(Anibal Leite de Abreu, crônica, 
Tribuna do Norte, 28/8/1995)

Fim de Carreira

João do Juca era um bom músico. 
Nos tempos de moço era uma praga. Ri-
xento, provocador e arruaceiro, conquis-
tou fama de valente. Mais idoso, criou 
juízo. Mas certa vez, em pleno jardim 
da Cascata, encrencou com o Francisco 
Santiago, então dirigente da banda, e 
disse: “Sabe de uma coisa, Chiquinho? 

Encerro aqui minha carreira de mú-
sico”. E sapateou sobre o bombardino.

(João Martins de Almeida, Vul-
tos de Pindamonhangaba - 1968)

Mulheres na Euterpe

O inesquecível José de Assis Alva-
renga, Zé Sambinha, que além de mú-
sico, durante anos cuidou da sobrevi-
vência da Euterpe, conta que foi em 
1989 que a banda recebeu as primeiras 
mulheres em seu quadro de músicos. 
Foram elas, Karina e Kátia, a primeira 
tocava clarinete e a outra, piston. Eram 
de Tremembé.

Euterpinha  

Em 1975, ano em que a Corpora-
ção Musical Euterpe comemorava 
seu sesquicentenário de fundação, a 
banda mantinha a Euterpinha, uma 
banda-mirim composta por meninos 
de 11 a 13 anos – e fanfarra com 22 
instrumentos. Seus componentes, 
conforme relação publicada na edi-
ção de 16/8/1975 do jornal Tribuna 
do Norte, eram: Pedro Luiz Marcon-
des de Mello, Marco Antônio Luz 
Leite, José Fábio Braga Santos, João 
Henrique de Oliveira Hein, Jarbas 
Antônio Giovanelli, Edson Luiz Sal-
gado Junior, Nelson Henrique Bar-
bosa Cabral, José Ricardo Nóbrega 
Guimarães, José Mauro Junho de 
Araújo, André Eduardo Alves Beral-
do, Mozart Prado Júnior, Carlos Al-
berto Moreira Fraga, José Robson 
Ferreira Paiva, Moacyr Macruz de 
Oliveira,  Sílvio Macruz de Oliveira, 
Eduardo F. Santos, Paulo de Andra-
de Júnior, Carlos Augusto da Silva e 
Luiz Fernando Salgado.

Euterpe completará 194 anos em agosto

Santa Casa formam o 
trio de entidades mais 
antigas de Pindamo-
nhangaba em funcio-
namento desde que 
foram criadas: Cor-
poração Musical Eu-
terpe – 22 de agosto 
de 1825; Santa Casa 
de Misericórdia – 6 de 
agosto de 1863 e Jor-
nal Tribuna do Norte 
– 11 de junho de 1882. 

Com relação às 
datas de fundação 
constatamos que a 
Euterpe já contava 
com 38 anos quando 
aconteceu a funda-
ção da Santa Casa e 
57 anos quando João 
Romeiro fundava a 
Tribuna do Norte. 
Mais curiosidades 
relacionadas à ban-
da de João Pimenta, 
carinhosamente tam-
bém conhecida pelos 
cidadãos mais anti-
gos como ‘a briosa’, 
o leitor relembra a 
seguir.
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