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Com aulas gratuitas, projeto “Camerata 
Jovem” abre inscrições para cursos de música

Destinado a crianças, adoles-
centes e jovens com idade entre 
10 e 29 anos, o projeto “Came-
rata Jovem” está com inscrições 
abertas para cursos de música 
instrumental. 

Ao todo, são 80 vagas para 

cursos de Cordas, Sopro e Per-
cussão Sinfônica Rudimentar. 
As aulas são gratuitas, e não é 
preciso ter nem conhecimento e 
nem instrumento musical.

Para se inscrever é neces-
sário ir à sede do projeto “Ja-

taí”, localizada na rua Olímpio 
Marcondes Azeredo, 281, lote-
amento Azeredo – Moreira Cé-
sar. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (12) 
3637-4100.

Prefeitura realiza serviços 
de roçada e de capina 
em diversos bairros

Bairro Castolira foi um dos benefi ciados com 
serviços de roçada e de capina

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente dá andamento 
aos serviços de limpeza de ve-
getação, roçada e capina em di-
versos bairros, além da retirada 
de entulho de áreas públicas e 
podas de árvores.

Desde o fi m de janeiro, di-
versas equipes estão nas ruas 
realizando o serviço em várias 

regiões, ao mesmo tempo, para 
atender a demanda. 

É bom reforçar que em dias 
chuvosos, o serviço precisa ser 
interrompido. Além disso, é im-
portante destacar que as áreas 
particulares são de responsabi-
lidade dos proprietários, que fi -
cam passíveis de multas. 
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“Cerco de Jericó 
2019” tem início 
neste fi m de semana

Pinda: museu 
recebe exposição 
“Artesãs do Barro”
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Projeto, que trabalha 
com música instrumental 
erudita e popular, atende 
cerca de 650 pessoas, 
anualmente
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A INDICAÇÃO DESTA SEMANA 
É A SÉRIE “THIS IS US”

Produzida pelo 
canal NBC e exibida 
pela Fox no Bra-
sil, a produção tem 
reconhecimento em 
premiações ao usar o 
gênero drama para 
exemplifi car a dinâ-
mica da família Pe-
arson e seus dilemas 
ao longo da vida. 
Situações comuns da 
infância, adolescên-
cia, juventude e, até 

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

PÁGINA VIRADA

Duas décadas de casa-
mento. Um caminho si-
nuoso de instabilidades e 
reconciliações. O diálogo 
se desgastara pela infl e-
xibilidade de ambos. Os 
cabelos dele mergulha-
ram num alvor opaco. Os 
dela, não recebiam mais 
o tratamento de outrora; 
por isso, desgrenhados, 
sem viço, desbotados. As 
rugas se expandiam pelo 
rosto dele, tornando-o 
charmoso.  Pelo rosto 
dela as carquilhas ante-
cipavam a velhice. Ele 

manteve-se agressivo. 
Ela, emurchecera.

- Seus peitos estão ca-
ídos. Sua barriga des-
pencou. Acha que existe 
algum homem capaz de 
se sentir atraído por você, 
molambenta? Vou pas-
sar as férias na Europa. 
Sozinho! Já dei entrada 
na papelada do divórcio. 
Quando voltar, resolvere-
mos tudo.

Viajou no dia seguinte. 
Coube à fi lha dedicar-se à 
remoção do desejo de sui-
cídio da mãe.

- Você precisa de uma 
repaginada, mãe. De um 
banho de loja. 

- De que adianta, fi lha? 
Meu corpo está estraga-
do. Só por milagre.

- O milagre existe, 
mãe; se chama cirurgia 
plástica. Vem comigo.

O dinheiro permitiu a 
consulta sem hora mar-
cada na mais famosa clí-
nica de São Paulo. Após a 
avaliação, o doutor suge-
riu: abdominoplastia, Bo-
tox e próteses de mama. 

Assim que as férias ter-
minaram, o esposo ligou:

- Tudo bem por aí? Es-
tou arrependido. Queria 
voltar. Mas a empresa 
pediu pra eu chefi ar um 
projeto aqui. Ficarei mais 
uns meses.

A fi lha achou ótimo. 
Quando regressasse, o 
pai encontraria a mãe 
deslumbrante.

Ele voltou no fi nal do 
ano. Do aeroporto, ligou 
para a fi lha. 

- Pai, se prepara pra 
uma grande surpresa. 

- Adoro surpresas.
- Então venha logo. Es-

tamos numa clínica. Ano-
te o endereço.

Comprou dúzias de ro-
sas vermelhas. O coração 

adolesceu, retumbando 
como se fosse encontrar 
a mulher amada pela pri-
meira vez. Chegou esba-
forido à clínica, onde en-
controu a fi lha ao lado de 
um belo rapaz.

- Filha!
- Pai!
Os abraços e beijos re-

solveram a saudade.
- Cadê sua mãe?
- No consultório. Já vai 

sair. Olha ela lá.
A mulher estava irre-

conhecível. Em traje dis-
creto e sensual, o corpo 
esguio e elegante osten-
tava seios rijos, cabelos 
ondulados e dourados. O 
sorriso levemente mali-
cioso compactuava com o 
olhar.

- Ela está linda! – 
constatou boquiaberto.  E 
cochichou: “Gostei do seu 
namorado. Parece um ca-
valheiro.”

- O Alejandro? Não, 
não. É o namorado da 
mamãe.

O homem quase enfar-
tou.

- Pai... Pai... o senhor 
está bem? Pra quem são 
essas fl ores?

- Hã? Flores? Ah, sim, 
fl ores... São pra você, fi -
lha.
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mesmo, Terceira Idade criam um vínculo de 
afi nidade entre a história dos personagens e o 
espectador. 

“Eu indico esta série por causa de sua carga 
emocional. Na maioria dos episódios é, prati-
camente, impossível não se emocionar. Todo o 
contexto possui profundidade e humanização”

 Dayane Gomes - estagiária

“Cerco de Jericó 2019” tem 
início neste fi m de semana

Começa nesta quinta-
feira (21) o pagamento 
do oitavo lote do Abono 
Salarial ano-base 2017. 
Podem receber o bene-
fício os trabalhadores da 
iniciativa privada nas-
cidos em março e abril 
e os servidores públicos 
com fi nais de inscrição 6 
e 7. A estimativa da Se-
cretaria de Previdência e 
Trabalho do Ministério 
da Economia é que R$ 2,9 
bilhões sejam pagos a 3,6 
milhões de benefi ciários.

Os correntistas da 

Caixa Econômica Fede-
ral, responsável pelo pa-
gamento do PIS (inicia-
tiva privada), já tiveram 
os valores depositados 
em suas contas nesta 
terça-feira (19). Os de-
mais trabalhadores da 
iniciativa privada devem 
procurar a Caixa, a par-
tir de quinta. A consulta 
pode ser feita pessoal-
mente, pela internet ou 
pelo telefone 0800-726 
02 07. Para servidores 
públicos, a referência é 
o Banco do Brasil, que 

também fornece infor-
mações pessoalmente, 
pela internet ou pelo te-
lefone 0800-729 00 01.

Direito 
Tem direito ao Abono 

Salarial ano-base 2017 
quem estava inscrito no 
PIS/Pasep há pelo me-
nos cinco anos, traba-
lhou formalmente por 
pelo menos 30 dias em 
2017, teve remuneração 
mensal média de até 
dois salários mínimos 
e seus dados foram in-
formados corretamente 

pelo empregador na Re-
lação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais).

O valor do benefício 
é proporcional ao tem-
po trabalhado formal-
mente em 2017. Assim, 
quem esteve empregado 
o ano todo recebe o va-
lor cheio, equivalente a 
um salário mínimo (R$ 
998). Quem trabalhou 
por apenas 30 dias rece-
be o valor mínimo, que 
é de R$ 84 – ou 1/12 do 
salário mínimo –, e as-
sim sucessivamente.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Neste sábado (23), a 

edição deste ano do “Cer-
co de Jericó” promovido 
pela Paróquia Nossa Se-
nhora das Graças começa 
com sua programação na 
cidade. A interação reli-
giosa segue até o dia 1º de 
março e terá missas du-
rante todos os dias.

Com o tema “Derrubar 
as muralhas do coração”, 
as atividades começarão 
às 19h30 de segunda-fei-
ra a sábado e às 18h30 
aos domingos. Os líderes 
das celebrações serão 
os padres: Victor Hugo, 
Luis Gustavo, Fred, 
Marlon, Alan Hudez, 
Gonçalves e Robertinho, 
consecutivamente. O re-
pertório musical ficará 
a cargo do Ministério 
de Música, com a dupla 
Paula e Antonio e os con-
juntos Tropa de Resgate, 

Paróquia Nossa Senhora das Graças realizará evento 
especial em Pindamonhangaba

Celebração religiosa acontecerá na igreja do bairro Jardim Imperial

Missão Jurae, Reavivando 
a Chama e o local Nossa 
Senhora das Graças.

A igreja de Nossa Se-
nhora das Graças, sede do 
“Cerco de Jericó 2019”, 

está localizada na rua José 
Maria Monteiro, 180 - 
Jardim Imperial.

Nascidos em março e abril começam a receber Abono Salarial 2017

Divulgação

“Rebanhão Pinda”  
       

O carnaval está chegando! Para 
quem não gosta dos tradicionais 

eventos carnavalescos ou para quem 
prefere opções mais voltadas para a 
área espiritual, o “Rebanhão” pode ser 
uma alternativa.  

Durante o período de carnaval, as 
paróquias de Pindamonhangaba esta-
rão reunidas em louvor e adoração, no 
Centro Esportivo "João do Pulo". 

A festividade é mantida pela RCC 
(Renovação Carismática Católica), com 
apoio da prefeitura, e tem por objetivo 
reunir as pessoas em oração. O tema 
escolhido em 2019 é: “O amor de Deus 
foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado”.

O evento é gratuito e faz parte do 
calendário municipal. Este ano o lo-
cal terá também um espaço reservado 
para as crianças: o “Rebanhão Kids”. 

A expectativa dos organizadores é 
que cerca de cinco mil pessoas partici-
pem do evento. 
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
dá andamento aos serviços 
de limpeza de vegetação, ro-
çada e capina em diversos 
bairros, além da retirada de 
entulho de áreas públicas e 
podas de árvores.

Desde o fim de janeiro, di-
versas equipes estão nas ruas 

realizando o serviço em vá-
rias regiões, ao mesmo tem-
po, para atender a demanda 
da cidade. Lembrando que 
nos dias chuvosos, o serviço 
precisa ser interrompido.

No Castolira, por exemplo, 
grande parte do serviço foi 
finalizado, com roçada e ca-
pina das áreas públicas e de 
rotatória do bairro. O mesmo 

está sendo feito no Vila Rica, 
no Cidade Jardim, na rua 
Sagrados Corações (incluin-
do viaduto e seu entorno), 
Mombaça, Carangola, entre 
outros.

Importante destacar que 
as áreas particulares são de 
responsabilidade dos pro-
prietários, que ficam passí-
veis de multas. 

“Projeto Camerata Jovem” abre 
inscrições para cursos de música

PREFEITURA REALIZA SERVIÇOS DE 
ROÇADA E CAPINA PELA CIDADE

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
O  projeto “Camerata 

Jovem” está com inscri-
ções abertas para cursos 
de música instrumental. 
São 80 vagas para cur-
sos de Cordas, Sopro e 
Percussão Sinfônica Ru-
dimentar. As aulas são 
gratuitas e não é preciso 
ter conhecimento nem 
instrumento musical.

O programa conta 
com cursos de Cordas 
(violão), Sopro (fl au-
ta transversal, clarine-
te, saxofone, trompe-
te, trombone, trompa, 
eufônio e tuba) e Per-
cussão (bateria, glo-
ckenspiel, caixa, prato, 
bumbo, quintom). Para 
se inscrever é preciso ir 
à sede do projeto “Ja-
taí”, portando o docu-
mento pessoal e com-
provante de endereço. 
Menores de idade de-
vem comparecer ao lo-
cal, acompanhados pelo 

responsável. O progra-
ma é destinado às crian-
ças, adolescentes e jo-
vens de 10 a 29 anos de 
idade.

O projeto atende 
anualmente, em seus 
diversos cursos e ofi ci-
nas, cerca de 650 pesso-
as residentes na região 
do Distrito de Moreira 
César, sendo a maioria 
em situação de risco e 
vulnerabilidade social e 
tem como objetivo pro-
mover cultura através 
do ensino gratuito de 
música instrumental 
erudita e popular.

As inscrições, aulas 
e ensaios acontecem de 
segunda a sexta-feira 
das 8 às 11 e das 13 às 
16h30 na sede do pro-
jeto Jataí, que fi ca na 
rua Olímpio Marcondes 
Azeredo, 281, loteamen-
to Azeredo – Moreira 
César. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
através do telefone (12) 
3637-4100. Crianças e jovens de até 29 anos podem participar de aulas gratuitas

Saulo Fernandes

Divulgação
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Campo do bairro Cidade Jardim recebe manutenção

Rotatória próxima ao viaduto Sagrados Corações 
também recebeu manutenção

Área verde próxima ao ginasio do Araretama 
recebeu serviços de roçada

Instituto EDP benefi cia 
mais de 60 mil 
pessoas com projetos 
socioeducativos 

 As iniciativas promo-
vidas pelo Instituto EDP – 
organização que gerencia 
as ações socioambientais 
do Grupo EDP – bene-
fi ciaram mais de 60 mil 
pessoas em 2018 na área 
de concessão da compa-
nhia em São Paulo. 

Segundo informações 
do instituto, foram inves-
tidos mais de R$ 13,6 mi-
lhões de reais em inicia-
tivas voltadas ao fomento 
da Educação, Cultura, 
Esporte, Voluntariado, 
Desenvolvimento Social, 
Saúde e Geração de Renda 
em todos os estados onde 
a EDP atua.

Programas como “EDP 
nas Escolas”; “Aprender 
e Crescer”; “Manobra do 
Bem”; “Brincando com 
Pipas” e “Caravana do Es-
porte” fi zeram parte dos 
projetos no ano de 2018. O 
objetivo principal das ini-

ciativas foi contribuir para 
o desenvolvimento huma-
no de crianças, jovens e das 
comunidades da região.

Em Pindamonhanga-
ba, o “Projeto Sinfonia - 
Transformação de Vidas 
Através da Música”, da 
Associação dos Salesianos 
Cooperadores, será um 
dos benefi ciados em 2019. 
A iniciativa promove a 
inclusão social e contri-
bui para a formação, a 
difusão e a valorização 
da educação e da cultu-
ra por meio do ensino 
da música instrumental 
gratuita.

O grupo EDP é patro-
cinador Máster da restau-
ração do Museu da Língua 
Portuguesa, além de ter 
apoiado ds duas últimas 
edições da Flip (Festa Li-
terária Internacional de 
Paraty) e a Bienal do Livro 
de São Paulo.

Em 2019, Pindamonhangaba será 
um dos municípios contemplados por 
programas culturais do instituto

“Caravana do Esporte e das Artes” trabalha a 
formação de crianças e adolescentes por meio do 
esporte, da inclusão e da transformação social
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CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA
Edital de Convocação

Pelo presente, fi cam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis 
de Pindamonhangaba, para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 
04 de março de 2019, às 19h em primeira convocação e em segunda convocação 
às 19h30, na sede da entidade, de conformidade com os artigos 18 e 20 do Estatuto 
Social, para tratar a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, aprovação das 
contas e homologação do balanço do exercício de 2018, elaboração do plano de 
trabalho e atividades.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2019.

Alzira Maria Ussier Zola
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 017/19 - LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o , Sr (a) MANOEL CARNEIRO, 
responsável pelo imóvel  situado a RUA ARGENTINA ,SNR. , Bairro PQ DAS 
NAÇÕES, inscrito nesse município sob a sigla: SO21.08.10.014.000, QUADRA  
LOTE 03 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 018/19 - LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o , Sr (a) JOSÉ EDUARDO 
BRAULIO, responsável pelo imóvel  situado a RUA CONDESSA DE VIMIEIRO ,SNR. 
, Bairro CARDOSO, inscrito nesse município sob a sigla: SO21.04.07.015.000, 
QUADRA D LOTE 50 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 019/19 - LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o , Sr (a) BRUNO LEONARDO 
CÂNDIDO, responsável pelo imóvel  situado a RUA CONDESSA DE VIMIEIRO 
,SNR. , Bairro CARDOSO, inscrito nesse município sob a sigla: SO21.04.07.016.000, 
QUADRA D LOTE 51 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
Edital de Notifi cação

Controle 020/19 - LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o , Sr (a) ESPÓLIO DE 
ALFREDO ABÍLIO FLORES, responsável pelo imóvel  situado a RUA LUIZA 
MARCONDES DE OLIVEIRA,SNR. , Bairro CARDOSO, inscrito nesse município sob 
a sigla: SO21.04.07.009.000, QUADRA D LOTE 44 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 Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 187/2018 (PMP 30942/2018) 
A autoridade superior, com base na manifestação da equipe técnica da Fundação 
João Romeiro e parecer jurídico, negou provimento ao recurso interposto pela 
empresa Jornal da Cidade de Rio Claro Ltda, e homologou, em 13/02/2019, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de impressão em off -set, produção de escaneamento, fotolito, 
prova e impressão gráfi ca do jornal Tribuna do Norte; por 12 (doze) meses sendo 04 
(quatro) edições semanais (de terça a sexta) 34 (trinta e quatro) páginas por semana, 
com tiragem de 2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta) exemplares por dia”, em 
favor da empresa Billota Jornais Ltda ME, o item 01, no valor total de R$ 334.519,20. 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Administração

Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2019.
Ofício nº 21/2019 – SMA

Venho através deste, solicitar o comparecimento do servidor Davi Domingos Leal, no 
Departamento Jurídico Fiscal, local onde trabalham os membros da Comissão, no dia 
12/03/2019, as 10:00 horas, para que seja feito o interrogatório que trata o art. 65, 
inciso VI, da Lei 5.751/2015.   
 Atenciosamente,

            Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
- Setor Farmacêutico –

Pelo presente edital, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potin e Arapei,  por seu 
representante legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da categoria dos 
trabalhadores nas indústrias de produtos farmacêuticos, enquadrados no 10º Grupo, 
do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para 
se reunirem em assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 26/02/2019 
ás  14:00hs Local:  Rua Suíça, nº 3400 – Água Preta –Pindamonhangaba-SP. para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre a 
pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva 
categoria econômica. b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes 
legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa 
redonda junto ao MTb, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de 
malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, 
assistido pela Federação da categoria. c) Discussão e deliberação sobre a cláusula 
que trata das Contribuições, inclusive quanto ao desconto e recolhimento da 
Contribuição Sindical, nos termos do art. 578 e seguintes da CLT c/c art. 8°, III e IV 
da CF; d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de movimento 
paredista em caso de malogro das negociações. Não havendo número sufi ciente 
de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra - 
mencionados, as mesmas se realizarão uma hora após, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de presentes, para os efeitos de direito. Pindamonhangaba, 21 de 
fevereiro de 2019. Sebastião de Melo Neto – Presidente.

 
 
 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

Data:  26 de fevereiro – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
Pauta:  
- Aprovação da última ata 

- Apresentação de dois dos projetos aprovado pelo Proac Municípios/ 

FMAPC: Conexão Ruínas e Festival Roda das Artes 

- Plano Diretor 

- Informes gerais 

 

 

  

Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2019 
 

 
Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
 

Saresp 2018: desempenho dos alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental em matemática é equivalente 
ao esperado para o 6º ano do mesmo ciclo

Dados do Sistema de 
Avaliação e Rendimen-
to Escolar do Estado de 
São Paulo (Saresp) 2018 
apontam que o índice de 
profi ciência dos alunos do 
9º ano do Ensino Funda-
mental da Rede Estadual 
de São Paulo em matemá-
tica está abaixo do espera-
do e é equivalente aos dos 
estudantes do 6º ano do 
mesmo ciclo.

O detalhamento do Sa-
resp e os resultados do Ín-
dice de Desenvolvimento 
da Educação do Estado de 
São Paulo (Idesp) referen-
tes a 2018 foram apresen-
tados pelo secretário Ros-
sieli Soares da Silva nesta 
terça-feira (12). Os bole-
tins individuais do Saresp 
referentes às escolas já 
podem ser consultados no 
site da Secretaria (http://
www.educacao.sp.gov.br).

Em língua portuguesa, 
os 278,8 pontos de profi -

ciência alcançados pelos 
alunos na 3ª série do En-
sino Médio era o esperado 
para o 9º ano do Ensino 
Fundamental. O resultado 
mostra que 45% dos alu-
nos que fi nalizam a educa-
ção básica não conseguem 
realizar tarefas de leitura.

No 5º ano do Ensino 
Fundamental, o Saresp 
revela que 15,2% dos alu-
nos têm conhecimento 
abaixo do básico em mate-
mática, e 7,2% em língua 
portuguesa. No 9º ano o 
desempenho em matemá-
tica é ainda pior: 26,3% 
dos estudantes da rede 
têm profi ciência abaixo do 
básico; em língua portu-
guesa, 14,2% estão neste 
mesmo patamar.

No Ensino Médio os in-
dicadores são ainda mais 
alarmantes: em matemá-
tica, 46,6% dos alunos da 
rede pública de São Paulo 
têm conhecimento abai-

xo do básico; em língua 
portuguesa 27,2% estão 
na escala mais baixa de 

profi ciência. As provas do 
Saresp que avaliam o co-
nhecimento dos alunos nas 

disciplinas de língua portu-
guesa e matemática foram 
aplicadas nos dias 27 e 

28 de novembro para 
mais de 1 milhão de es-
tudantes.

Dados revelam profi ciência abaixo da considerada adequada

Crédito: Reprodução/Internet

O Ministério da Edu-
cação liberou, no último 
dia 18, o montante de R$ 
132,71 milhões em recur-
sos fi nanceiros às insti-
tuições federais de ensi-
no vinculadas à pasta. Os 
recursos serão aplicados 
na manutenção, custeio e 
pagamento de assistência 

estudantil, entre outros.
A maior parte dos va-

lores, R$ 97,63 milhões, 
será repassada às univer-
sidades federais, incluin-
do repasses para hospi-
tais universitários. Já a 
Rede Federal de Educação 
Profi ssional, Científi ca e 
Tecnológica receberá R$ 

34,64 milhões. O restante, 
R$ 440 mil, será repassa-
do ao Instituto Nacional 
de Educação de Surdos 
(Ines), ao Instituto Ben-
jamin Constant (IBC) e à 
Fundação Joaquim Nabu-
co (Fundaj).

Este ano, o MEC autori-
zou o repasse de R$ 611,86 

milhões para as institui-
ções federais vinculadas à 
pasta, incluindo o que foi 
destinado ao pagamento 
de despesas das universi-
dades e institutos federais, 
do Instituto Nacional de 
Surdos, do Instituto Ben-
jamin Constant e da Fun-
dação Joaquim Nabuco.

MEC repassa R$ 132 milhões às instituições 
federais de ensino vinculadas à pasta
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"João do Pulo" recebe “Rebanhão 2019”

“Carnaval no Happy Kids” já 
conta com venda de ingressos

Museu recebe a exposição “Artesãs 
do Barro” a partir desta sexta-feiraEspetáculo “Urrou” é 

premiado novamente

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Durante os dias de 

carnaval, as paróquias de 
Pindamonhangaba esta-
rão reunidas em louvor e 
adoração no “Rebanhão 
2019”. O evento que rece-
be apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba pro-
mete reunir os católicos 
que desejam se refugiar 
durante os dias de folia, no 
centro esportivo João do 
Pulo. O programa aconte-
cerá de sexta-feira (1º/3) 
até terça-feira (5/3).

É comum que durante 
os dias de carnaval, os reli-
giosos façam retiros, uma 
opção para os católicos é o 
“Rebanhão”, o evento que 
é mantido pela RCC (Re-
novação Carismática Ca-
tólica) tem como objetivo 
reunir as pessoas em ora-
ção. O tema escolhido em 
2019 é uma passagem bí-
blica “O amor de Deus foi 
derramado em nossos co-
rações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado”.

A programação deste 
ano começa ainda na sex-
ta-feira (1/3), com a san-
ta missa de abertura às 
20 horas, nos outros dias 
as atividades começarão 
sempre às 13 horas e ter-
minarão também com a 
santa missa às 20 horas. 
Os celebrantes serão os 
padres: Luciano, Gusta-
vo, Kleber e Victor Hugo. 
Além da presença dos pre-
gadores: Angelino, Anas-
tácia, Leo e Maura, haverá 
também momentos re-
servados para confi ssão.  
O evento que faz parte 
do calendário municipal 
terá também um espaço 

reservado somente para 
as crianças, o “Rebanhão 
Kids”. Haverá também 
durante os dias de evento 
uma lanchonete para os 
participantes.

A missionária da Co-
munidade Católica Alicer-
ce, Bruna Ferreira, explica 
que objetivo do Rebanhão 
é proporcionar um am-
biente familiar e agradável 
para todos. “Momentos 
que envolvem oração, lou-
vor, dança e, para encer-
rar, missa todos os dias! 
São dias intensos para que 
o jovem e as famílias pos-
sam ter outra opção para 
viver este carnaval a fi m 
de ter um encontro pesso-
al com Deus descobrindo 
assim, a alegria que não 
passa”, conclui.

Segundo o coordena-
dor do grupo de oração 
São José, Dorival dos San-
tos, que participará do Re-
banhão, “o evento aconte-
ce há 35 anos e é resultado 
da parceria da RCC em co-
munhão com a igreja cató-
lica”. O "Rebanhão" deste 
ano contará com a partici-
pação de sete paróquias da 
cidade: Nossa Senhora As-
sunção, Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Nossa Se-
nhora das Graças, Rainha 
dos Apóstolos, São Miguel 
Arcanjo e Nossa Senhora 
de Fátima, e seus respecti-
vos grupos de oração.

A expectativa dos orga-
nizadores é que o evento, 
que possui entrada fran-
ca, atraia cerca de cinco 
mil pessoas para o Centro 
Esportivo “João do Pulo” 
que está localizado na 
rua Engenheiro Orlando 
Drummond Murgel, 493 - 
Parque São Domingos. 

Evento reunirá centenas de católicos durante os dias de carnaval na cidade

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Depois do desenvolvi-

mento do “Pré-Carnaval 
de Marchinhas”, o parque 
aquático Happy Kids pro-
moverá outro evento com 
características da época. O 
“Carnaval no Happy Kids” 
acontecerá nos dia 2, 3, 4 
e 5 de março. As entradas 
antecipadas estão à venda.

As matinês terão o co-
mando musical do DJ 
Yago. O valor dos ingres-
sos referentes aos dias 2, 3 
e 5 de março será de R$ 45 
para a comanda inteira e 
de R$ 22,50 para meia. Já 
no dia 4 de março, os pre-
ços são mais baratos: R$ 
25 inteira e R$ 12,50 meia. 
Têm direito a pagar meta-
de dos convites crianças 

de até 10 anos, estudan-
tes, aniversariantes da se-
mana, pessoas acima dos 
50 anos de idade, gestan-
tes, funcionários públicos 

e professores.
Quem quiser já garantir 

vaga na folia ou adquirir 
mais informações sobre o 
evento, deve consultar as 

redes sociais ou entrar em 
contato com o HappyKids 
através dos telefones: 
3642-7009, 98196-7496 
e/ou 98122-9738.

Evento carnavalesco acontece no parque aquático da 
cidade, durante quatro dias

Programação no ginásio esportivo terá duração de cinco dias

Folia agitará o espaço pindense no começo de março

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***

Com o apoio da Pre-
feitura de Pindamo-
nhangaba, o Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina inicia a expo-
sição “Artesãs do Barro: 
Identidade e Memória”, 
nesta sexta-feira (22), 
às 16 horas. 

As artistas usam o 
barro como matéria-pri-
ma para expressar cenas 
do cotidiano, do sagra-
do religioso e traços 
identitários da cultura 
vale-paraibana. Nesse 
tipo de arte são usadas 
técnicas diferenciadas, 
indo do barro cru ao co-
zido.

A exposição conta 
com obras das fi gureiras 
de São José dos Cam-
pos: Tina Lemos, Fáti-
ma Cristina, Francisca 
Santos, Ana Almada, 
Aurora Brasil, Fátima 

Cristina, Luciana melo 
e Mirna Tominaga. O 
museu fica na rua Ma-
rechal Deodoro da Fon-
seca, 260, no centro e 

funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12 e 
das 13 às 17 horas, e sá-
bado, das 9 às 12 e das 
13 às 16h30.

Entre as 
peças em 
amostra 
estão da 
artista 
Mirna 
Tominaga

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O espetáculo “Urrou”, 

desenvolvido pela Cia. 
Mônica Alvarenga, con-
tinua rodando o Brasil, 
com apresentações em 

festivais. A última par-
ticipação fora dos limi-
tes paulistas ocorreu no 
“5° Festival Internacio-
nal de Teatro de Ara-
çuaí”, em janeiro. A ida 
ao solo mineiro rendeu 
mais uma premiação e 

indicações à produção.
As nomeações vieram 

nas categorias “Melhor 
Atriz”, “Melhor Maquia-
gem” e “Melhor Dra-
maturgia”. Sendo que, 
o troféu de destaque foi 
adquirido pela “Melhor 
Trilha Sonora”. Esta não 
é a primeira vez que a 
composição artística ga-
nha reconhecimento em 
Minas Gerais. Em 2018, 
“Urrou” foi o espetáculo 
alternativo premiado em 
13 categorias do “2º Fo-
focarte - Festival de Artes 
de Barroso”.

A Cia. Mônica Alvaren-
ga tem planos de perma-
necer na estrada, levando 
sua exibição para outras 
partes do território nacio-
nal. Para isso, conta com 
uma “vaquinha” online 
para arrecadação de aju-
da fi nanceira no site ht-
tps://www.vakinha.com.
br/vaquinha/453686.

Apresentação 
faz menção 
ao boi através 
da técnica de 
Laban

Elisa Monteiro

Rebanhão Pinda

Reprodução/HappyKids
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Causos e fatos da Pinda de antigamente
O FARAÓ DE PINDA

E sta quem contava era o 
saudoso Newton Lacer-
da (1912/1992), pesqui-

sador da história e também de 
lendas e causos de Pindamo-
nhangaba. Segundo Lacerda, 
a Lenda do Barqueiro era de 
conhecimento dos pescadores 
profi ssionais de Pinda e foi 
um deles, chamado Amaro 
Izidoro da Silva (também há 
muito falecido), quem tinha lhe 
contado.

Há muito tempo, era ainda 
a segunda metade do século 
XIX, não havia nenhuma ponte 
sobre o rio Paraíba e a traves-
sia era feita por um batelão 
num local onde o rio se estrei-
tava, conhecido por Tetequera. 
O batelão era muito utilizado, 
principalmente por aqueles que 
vinham à cidade para fazer 
compras e comercializar aquilo 
que cultivavam e criavam em 
suas roças.

Túlio Carvalho Campello 
de Souza (1920 – 2008), 
tenente-coronel refor-

mado do Exército, foi um dos 
herois da Força Expedicionária 
Brasileira. Ferido em combate 
na Itália durante a 2ª Guerra 
Mundial, sobreviveu apesar de 
ter perdido uma das pernas. Re-
tornando a Pindamonhangaba, 
se empenhou no exercício da 
advocacia.

Referindo-se à humildade 
e pobreza da maioria dos seus 
colegas expedicionários, Túlio 
citava entre outros exemplos o 
da mãe do soldado José Fernan-
des, o pracinha da FEB morto 
em combate na Itália. Chamava-
se Percília, era uma preta alta e 
magra que morava no bairro do 
Bonsucesso.

Alguns anos após o fi nal da 
guerra, relembrava Túlio, o 
2º Batalhão de Engenharia de 
Combate recebeu duas meda-
lhas “Sangue do Brasil”, que 
eram outorgadas àqueles que 
haviam sido feridos em campa-
nha ou aos familiares daqueles 
que tinham morrido lá.

Uma das medalhas era para 
ser entregue ao senhor José Pi-

Contava o inesquecível cro-
nista colaborador do jornal 
Tribuna do Norte, Francis-

co de Palma Neto, o Quito, que 
nos tempos em que Pindamo-
nhangaba ainda era Vila Real, 
na época dos barões do café e 
de seus palacetes assobradados, 
havia no município um abasta-
do senhor de escravos que resi-
dia num verdadeiro palácio lá 
nas encostas da Mantiqueira.

A residência desse senhor, 
edifi cada em 1850, possuía nada 
menos que 30 imensos cômo-
dos, 60 portas-janelas, três pavi-
mentos e mais o sub-solo. Nessa 
obra babilônica ele vivia servido 
pela sua escravaria, oriunda de 
todas as regiões da África. Eram 
cativos de línguas costumes e 
crenças diferentes, até muçul-
manos havia entre eles.

Contam que esse rico proprie-
tário de terras e gente morreu 
em 1888, talvez inconformado 
com a proibição do escravagismo 
no Brasil. E que 42 anos depois 
de sua morte, ao ser aprofunda-
do o chão onde fora a senzala de 
sua fazenda deram com ossadas 
de crianças. Os ossos, confor-
me foi comprovado na ocasião, 
eram mesmo de crianças e não 
de recém-nascidos, pois ossos 
de bebês, sendo tenros, fl exíveis 
e cartilaginosos, teriam se trans-
formado em pó, não teriam re-
sistido tanto tempo.

Mistério ainda maior, no en-
tanto, envolveu sua morte. Di-
zem que fora “emparedado” na 
parte média do casarão, cujas 
paredes, feitas de taipas de pilão, 
possuíam dois metros de espes-
sura. Dizem também que no dia 

do sepultamento desapareceram 
quatro de seus escravos árabes. 
Coincidentemente, os mais fi éis, 
aqueles que o serviam e o acom-

panhavam por toda parte. Ficou 
a suspeita que esses cativos o te-
riam acompanhado até na sua 
morte, conforme era costume no 

velho Egito, onde os servos acom-
panhavam seus faraós, sendo en-
clausurados do lado dos corpos 
destes para servi-los... no além.

bbc.com

A MÃE DO SOLDADO FERNANDES
res Barbosa, pai do soldado José 
Pires Barbosa Filho (denomina 
uma rua no Jardim Rosely – 
Campo Alegre); a outra era para 
dona Percília, mãe do soldado 
José Fernandes (denomina uma 
rua no bairro do Crispim). Cou-

be ao dr. Túlio entrar em contato 
com os pais dos pindamonhan-
gabenses mortos em combate na 
Itália, para informar sobre o dia, 
horário e local do evento. Com 
a intenção de facilitar para dona 
Percília, Túlio se ofereceu para 

ir buscá-la em seu automóvel no 
dia da solenidade, mas ela agra-
deceu e disse que não precisava.

Chegada a data da entrega 
das medalhas, foi num dia 7 de 
setembro, dona Percília, que 
havia recusado o convite do dr. 
Túlio para ir buscá-la de auto-
móvel, caminhou descalça de 
sua casa até a estação de Bonsu-

O BARQUEIRO DO RIO PARAIBA
O responsável pelo serviço de 

travessia era o barqueiro Nhô 
Zé, um caboclo mestiço, mistura 
de índio com negro, morador 
num casebre à margem es-

querda do Paraíba. Nhô Zé era 
um apaixonado por seu ofício. 
Sentia-se muito bem em propor-
cionar o ir e vir daqueles que 
vinham do sertão ou partiam da 

cidade. Vivia o pobre orgulhoso 
de seu trabalho até que um dia 
surgiu uma ponte. Construi-
ram-na em frente ao Bosque da 
Princesa. Embora estivesse algo 

tristeza foi tão grande que ele 
acabou fazendo a travessia, a 
inevitável travessia no barco 
da morte...

Algum tempo depois da mor-
te do barqueiro começou a cor-
rer a notícia que o lugar onde 
antes fi cava o batelão era mal 
assombrado. Canoeiros e pesca-
dores que se aventuravam em 
passar pelo local à noite ouviam 
vozes, risadas, assobios, batidas 
de remos na água, resfolegar de 
montarias, cães latindo e som 
de carretilha correr pela corda 
de uma margem à outra... Era 
como se ouvissem o batelão 
fazendo a travessia. Só ouviam, 
porque ver, não viam nada... 
De repente toda a agitação 
desaparecia. Tudo retornava ao 
normal. Menos para quem tinha 
presenciado o fenômeno, esses 
ainda permaneceriam assusta-
dos... o batelão de Nhô Zé havia 
passado por eles.

distante do bate-
lão, a tal ponte foi 
culpada pela dimi-
nuição na procu-
ras pelos serviços 
do barqueiro. 

Nhô Zé, coi-
tado, sentiu-se 
desprezado e 
também começou 
a se diminuir até 
se acabar de vez, 
tal e qual o serviço 
da travessia. Um 
dia, olhando o 
batelão, as cano-
as, os remos, os 
varejões, a corda 
e a carretilha tudo 
quieto, parado... 
abandonado, a 

Terra Brasileira

cesso (Estrada de Ferro Campos 
do Jordão). Só ali é que calçou 
os sapatos e tomou o bonde para 
a cidade.

O Batalhão estava formado 
na avenida Jorge Tibiriçá, se-
gundo Túlio, aqueles que seriam 
agraciados estavam postados no 
trecho onde atualmente se en-
contra o prédio da Caixa Econô-
mica Federal.

 Feita a leitura do boletim alu-
sivo à condecoração, o coman-
dante do 2º BE,  era o coronel 
Oyama Clark Leite, pregou a me-
dalha “Sangue do Brasil” no pei-
to de José Pires Barbosa, recuou 
um passo e fez continência. Com 
a medalha no peito, o pai lem-
brava-se do fi lho e chorava.

Prosseguindo a solenidade, o 
comandante condecorou  dona 
Percília, em cujos trajes modes-
tos destacava-se um pano que 
trazia cobrindo-lhe a cabeça. 
Com o mesmo ritual, o militar, 
ao condecorá-la recuou um pas-
so e fez continência... e a mãe do 
soldado José Fernandes, morto 
em combate, “espontaneamen-
te, singelamente, respondeu à 
continência”. 

O dr. Túlio lembrava que 
aquilo poderia parecer engraça-
do, mas destacou “a simplicida-
de daquela mulher”.

amazon.com

(As ilustrações da página de história de hoje são realmente meras ilustrações)
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