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Farmácia Municipal atenderá nos feriados
e ﬁns de semana na UPA e no PS
A Secretaria de Saúde
da Prefeitura está em
fase ﬁnal de implantação
de duas farmácias para

atender a população
com medicamentos como
antibióticos e antitérmicos,
nos horários e dias em

que a Farmácia Municipal
estiver fechada, isto é, ﬁns de
semanas, feriados e período
noturno durante a semana.

Serão duas unidades da
farmácia: uma no ProntoSocorro Municipal e outra na
UPA de Moreira César.
PÁGINA 3
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ESTADO DE
SÃO PAULO
HOMENAGEIA
POLICIAIS
O Governo do
Estado de São Paulo
homenageou, na
terça-feira (9), 20
integrantes das
polícias Civil, Militar
e Técnico-Cientíﬁca
com o certiﬁcado
“Policial Nota 10”.
As duas novas unidades trabalharão somente com os medicamentos do Remume – Relação Municipal
de Medicamentos – aqueles comprados pelo município

Maior evento
de captação
de recursos da
América Latina
acontece em
junho
PÁGINA 2
“Dia de
Campo” aborda
reprodução de
gado de corte na
região
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
18º
VARIAÇÃO DE
NEBULOSIDADE

28º
UV 9
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ETEC ABRE INSCRIÇÕES DO “VESTIBULINHO”
PARA O SEGUNDO SEMESTRE
O período de
inscrição do processo
seletivo das Escolas
Técnicas Estaduais
(Etecs) para o
segundo semestre
de 2019 começou
na quarta-feira
(10) e vai até o dia
15 de maio. Em
Pindamonhangaba,
há 310 vagas
para cursos
técnicos gratuitos,
distribuídas em três
escolas.

Fonte: CPTEC/Inpe
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Para se inscrever, o candidato
precisa ter concluído ou estar
cursando a partir do segundo
ano do Ensino Médio

Nova Gokula divulga programação especial de Páscoa
A Fazenda Nova Gokula,
no bairro Ribeirão Grande,
promoverá, durante o feriado de Páscoa, dois eventos
voltados para devotos e simpatizantes da ﬁlosoﬁa Hare
Krishna que já estão com
inscrições abertas.
PÁGINA 5

Entre as atividades
da programação
destacam-se vivência
de autoconhecimento e
bem-estar, aulas de yoga
gratuitas e meditação
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Editorial
Passeios alternativos

O

feriado de Páscoa está chegando. Como
acontece todos os anos, divulgamos uma
série de festividades que acontecem na região
nesta época.
Para quem quer fugir das praias e das
estradas lotadas neste período, uma das
alternativas é realizar passeios no sentido
oposto aos grandes movimentos das rodovias
que margeiam o Vale do Paraíba, como
a “Via Dutra” ou a rodovia Governador
Carvalho Pinto/Ayrton Senna.
Neste quesito, Pindamonhangaba tem uma
diversidade de locais para o turismo religioso,
de aventura e gastronômico; com destaque
para a Fazenda Nova Gokula, no bairro
Ribeirão Grande, zona rural da cidade.

Maior evento de captação de
recursos da América Latina
acontece em junho
Com o tema “O Futuro da Captaçāo de
Recursos no Brasil do
Futuro”, a Associação
Brasileira de Captadores de Recursos realizará, em junho, o “Festival
Abcr”.
Se você é empreendedor social, se atua em alguma Organização Não
Governamental ou ainda, se cuida de iniciativas socioculturais dentro de alguma empresa

privada ou pública, você
não pode perder essa
oportunidade de estar
com os melhores proﬁssionais da área.
Realizado há 11 anos,
o festival tem por objetivo principal debater e trocar conhecimento sobre como
mobilizar mais recursos para as organizações da sociedade civil
e suas causas.
Considerado o maior

evento de captação de
recursos da América
Latina e um dos principais no mundo, a
edição 2019 acontecerá nos dias 9, 10 e 11
de junho, no Centro
de Convenções Frei
Caneca, na capital
paulista, com organização e promoção da
Sator.
Entre as temáticas
abordadas estão: “Cultura de Doação”; “Co-

municação e Engajamento”; “Geração de
Renda e Negócios de
Impacto” e “Gestão e
Liderança”.
A organização do
evento prevê a participação de 600 pessoas,
incluindo palestrantes,
nacionais e internacionais.
Informações sobre
inscrições e valores no
site: www.festivalabcr.
org.br.
Divulgação

Durante o feriado de Páscoa, dois eventos
voltados para devotos e simpatizantes da
ﬁlosoﬁa Hare Krishna – “Jornada Interna
Feminina: Mulher Plena... Alegria e
descoberta”; e “Bhakti-Yoga, Uma Imersão
em Amor e Devoção” –, acontecerão no local.
Entre as atividades programadas
estão: vivência de autoconhecimento
e bem-estar; aulas de yoga gratuitas;
meditação; caminhadas ecológicas; culinária
vegetariana; cerimônias e rituais espirituais.
O próprio caminho que leva à comunidade
Hare Krishna é um convite ao descanso
em meio à grande riqueza natural que o
município oferece. Então, é só escolher o
destino e bom passeio!

Cerca de 600 pessoas, incluindo palestrantes nacionais e internacionais, são esperadas nos dias três dias de evento

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O
FILME “SIMPLESMENTE ACONTECE”
Reprodução/internet

Lançado em 2015, o longa
“Simplesmente acontece” fez
grande sucesso, principalmente entre os adolescentes. Ele
engloba os gêneros comédia e
romance e conta a história dos
jovens britânicos Rosie (Lily
Collins) e Alex (Sam Claﬂin) que
são amigos inseparáveis desde
a infância, experimentando juntos as diﬁculdades amorosas,
familiares e escolares. Embora
exista uma atração entre eles,
os dois mantêm a amizade
acima de tudo. Um dia, Alex
decide aceitar um convite para
estudar medicina em Harvard,
nos Estados Unidos. A distância
entre eles faz com que nasçam
os primeiros segredos, enquanto cada um encontra outros
namorados e namoradas. Mas o
destino continua atraindo Rosie
e Alex um ao outro.
“O ﬁlme tem um enredo
muito construtivo e educativo,
especialmente para jovens
que estão entrando na fase da
adolescência. Mostra de forma
ﬁctícia, aprendizados e cuidados
que devemos tomar logo cedo
em nossas vidas. Eu realmente

Nossa Terra

NOSSA GENTE

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

T
tenho uma paixão por esse
ﬁlme porque mostra uma
realidade que a maior parte
das meninas da minha idade
passa. Aprendi muito com ele
sobre algumas coisas que eu
não tinha ideia de como era.
De certa forma, abriu minha
mente para construir um pensamento diferente daquele que
a sociedade nos propõe.”
Maria Eduarda Alves
Estudante
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TRIBUTO A MANOEL CÉSAR RIBEIRO: 100 ANOS

oda vez que passo em frente
ao nº 286 da Rua General
Júlio Salgado, 286, espio os
portões fechados da antiga residência de Manoel César Ribeiro
e EloynaSalgado Ribeiro e o que
eu vejo transcende tempo e espaço, como se possível fosse voltar
a Pindamonhangaba dos idos de
1960 e 70 e ter um lugar de honra
no coração desse casal que constituiu uma adorável família (9
ﬁlhos: Luiz, Ruy, Maria Emília,
José, Manoel, João Antônio, Maria Célia, Paulo Gustavo, Eloyna
Maria – sem mencionar os netos
e bisnetos) e escreveu, juntos, um
dos capítulos mais bonitos da história política de Pindamonhangaba. Essa casa de portões sempre
aberto será o retrato ﬁel da alma
de seus donos!
“Mané Ribeiro”, como era conhecido, foi um dos líderes políticos mais respeitados e prestigiados
de Pindamonhangaba. Filiado
à União Democrática Nacional
– UDN, foi prefeito de Pindamonhangaba por dois mandatos. No
primeiro, tinha apenas 28 anos
e foi eleito com mais de 70% dos
votos (1948 - 1952). Nas eleições
de 1951 e 1955, foi um dos vereadores mais votados. Como político,
ele sempre contou com grandes
amigos e aliados: o Serviço Médico
Rural funcionou graças à colaboração do Dr. Otávio Campello de
Souza e, o Serviço Dentário Rural,
com a ajuda do Dr. Francisco de
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Assis César. Em seu segundo mandato como prefeito (1961 -1964),
teve apoio do governador Carvalho Pinto, angariando recursos
para a prosperidade de seu povo e
de sua Pindamonhangaba.
Vítima de um acidente de automóvel em Campos do Jordão,
Manoel César Ribeiro faleceu na
madrugada de 16 de julho de 1981.
Em seu féretro, uma multidão
o homenageou numa silenciosa
caminhada da Prefeitura até o
Cemitério do Santíssimo. Lá estavam pessoas de toda a cidade e da
zona rural despedindo-se não do
homem ilustre que ocupou cargos
na alta esfera pública municipal,
mas do compadre, do amigo, do

irmão que estendeu a mão na
hora mais triste e sofrida, do homem do campo, simples e amado
por todos.
Sobre a morte, Mané Ribeiro
sempre dizia: “Sei que há outra
vida muito melhor que a vivida
neste mundo. Mas quando eu for
desta, saibam que fui de muita má
vontade”. Ave, Mané Ribeiro! Nós
saudamos esse seu amor inconteste
à vida e à sua terra natal.Homens
como você não morrem, “ﬁcam encantados” diria Guimarães Rosa.
Essa sua luz de benemerências
iluminatodo santo dia o céu de sua
Princesa do Norte!
No centenário de seu nascimento, o tributo de nossa terra e de
nossa gente! Esse marco nos faz
revisitar as páginas de nossa história e celebrarmos os 100 anos do
ﬁlho de Benedito Ribeiro da Cunha
e de Maria Luiza César Ribeiro,
nascido aos 13 de março de 1919,
em Moreira César.
Nossas mãos unidas em gesto
de gratidão celebrama luz de sua
primeira manhã! E o livro “Mané
Ribeiro, um lutador” (Editora São
Benedito, 2019), de autoria de seu
ﬁlho Luiz Salgado Ribeiro, reunirá sua honrosa história de vida e
muitas memórias de seus feitos e
de suas lutas. Grande Manoel! Dos
ﬁlhos ilustres de Pindamonhangaba, o líder ruralista, aquele que nos
ensinou “a amar as pessoas e as
coisas da roça” com toda sua alma
e de todo seu coração.
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Duas unidades atenderão a população nos fins de semana e feriados

Farmácia Municipal
atenderá nos feriados e fins
de semana na UPA e no PS
Levar a saúde para mais perto das pessoas. A Prefeitura de
Pindamonhangaba aceitou esse
desafio e, por isso, diversas
ações estão sendo realizadas visando beneficiar os munícipes
que se utilizam diretamente do
SUS – Sistema Único de Saúde.
A Secretaria de Saúde da Prefeitura está em fase final de implantação de duas farmácias para
atender a população com medicamentos como antibióticos e
antitérmicos, nos horários e dias
em que a farmácia municipal estiver fechada, ou seja, aos fins de
semanas, feriados e período noturno durante a semana. Serão
duas unidades da farmácia: uma
no Pronto-Socorro Municipal e
outra na UPA de Moreira César.
Essas duas novas unidades trabalharão somente com
os medicamentos do Remume
– Relação Municipal de Medicamentos – que são aqueles
comprados pelo município. Os
demais medicamentos, enviados pelos governos Federal e Estadual, continuarão somente na
Farmácia Municipal. A população também pode continuar retirando medicamentos nos postos de saúde dos seus bairros.
De acordo com informações
da secretária de Saúde da Prefeitura, Valéria Santos, ao longo
dos anos de gestão estão sendo
colocadas em prática ações para
melhorar a vida das pessoas que
utilizam o SUS. “A instalação da

farmácia nessas unidades estava
em nossa programação desde o
início da gestão e agora está sendo colocada em prática, o que certamente vai beneficiar muito as
pessoas que utilizam a UPA e o PS
nos dias em que a nossa farmácia
municipal estiver fechada. Essa
ação vem somar a outras que temos desenvolvido, como o ônibus
‘No Caminho da Saúde’ atendendo nas áreas rurais, a descentralização do Laboratório Municipal
para os bairros, a ampliação dos
serviços do Cpic, a estruturação
da Ouvidoria da Saúde, entre tantas outras iniciativas para deixar
a saúde mais acessível a todos”,
avaliou; lembrando ainda do
aplicativo para marcação de consultas, que está em fase de testes e
logo também será lançado.
A secretária explicou ainda
que a previsão para que estes
novos pontos da farmácia estejam em funcionamento é ainda
neste mês de abril. Para tanto,
foi implantado o Sistema Horus, do Ministério da Saúde,
para controle do estoque e da
distribuição de medicamentos
- atualmente, em fase de cadastramento de todos os itens disponíveis do Remume.
“Nossa intenção é que no feriado da Páscoa já consigamos
estar com todos os medicamentos cadastrados e disponibilizados nas duas farmácias”, adiantou a secretária Valéria.
O prefeito Isael Domingues

lembra que no início da gestão
a farmácia central enfrentava
dificuldades. “Logo que assumimos a Prefeitura, fiz uma
visita ao almoxarifado da farmácia e nos deparamos com
prateleiras vazias. Com muito
trabalho, conseguimos repor
os estoques e hoje, fornecemos
mais de 180 itens, com faltas
pontuais, devido ao atraso de
fornecedores ou itens que são
fornecidos pelo Estado”, avaliou o prefeito. “Agora, com esses novos pontos, ampliamos o
atendimento em horários que
antes não era possível”, concluiu.
Farmácia Popular
Além da Farmácia Municipal, Pindamonhangaba conta
com diversas farmácias cadastradas no programa do Ministério da Saúde “Aqui tem
Farmácia Popular”, onde os
pacientes do SUS podem retirar medicamentos gratuitos
para hipertensão, diabetes e
asma. Além deles, o Programa oferece mais 11 itens, entre
medicamentos e a fralda geriátrica, com preços até 90% mais
baratos utilizados no tratamento de dislipidemia, rinite,
mal de Parkinson, osteoporose
e glaucoma, além de contraceptivos e fraldas geriátricas
para incontinência urinária.
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Estado de São Paulo
homenageia policiais
O Governo do Estado de São
Paulo homenageou, na terçafeira (9), 20 integrantes das
polícias Civil, Militar e Técnico-Científica com o certificado
Policial Nota 10.
Outro destaque da solenidade foi o reconhecimento da
atuação das três polícias do
Estado no episódio do ataque
à Escola Estadual Professor
Raul Brasil, em Suzano, no dia
13 de março, e na ocorrência
em que o trabalho integrado impediu o assalto a duas
agências bancárias na cidade
de Guararema no dia 4. Ao
todo, 150 profissionais foram
homenageados.
Nesta terceira edição da
homenagem, foram destacadas
ocorrências que envolveram
policiamento ostensivo, inteligência policial por meio de
investigações e também canais
de denúncia, bem como o trabalho de policiais científicos,
levando em consideração os
anos que estão contribuindo
com a instituição.
Polícia Militar

O capitão PM Mário Augusto Ferreira de Freitas, o 1°
tenente PM Roberto Menegário
Sobrinho e o cabo PM Adriano
Ricardo Camolêz foram alguns
dos policiais militares homenageados. O reconhecimento se
deve pelo fato de terem evitado
que um homem armado tirasse a própria vida dentro da
catedral de Ribeirão Preto, no
dia 21 de março. Na ocasião,
um dos PMs ajoelhou-se no

altar da igreja para acalmar o
rapaz que tentaria suicídio.
Polícia Civil
O delegado Geovani Sesti
Moschini, o Investigador Diego
Dias Vidal da Cruz e o Escrivão
Rodney Pereira de Oliveira, integrantes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão
ao Narcotráfico (Denarc), foram
homenageados pela apreensão
de 1,2 tonelada de maconha e a
prisão de três pessoas no bairro
de Perus, zona Norte da capital,
no dia 13 de março. O veículo
havia sido carregado no Chile.
O trio foi preso em flagrante e
indiciado por tráfico de drogas e
associação ao tráfico.
Ataques à escola em
Suzano e a agências
bancárias em Guararema
Na solenidade, 76 profissionais da Segurança Pública que
atuaram no caso do atentado
à escola Raul Brasil, em Suzano, foram homenageados.
Do total, foram agraciados 14
policiais militares, 32 civis e 30
técnico-científicos.
Além disso, outros 74 policiais (31 militares, 41 civis e
dois técnico-científicos) foram
homenageados por terem
impedido o assalto em agências bancárias, localizadas na
cidade de Guararema. Foram
apreendidos oito fuzis, quatro
pistolas, duas calibre 12, explosivos e coletes balísticos. Até o
momento, seis pessoas foram
presas.
Divulgação

Integrantes das polícias são reconhecidos por atuação em
ocorrências de destaque, inclusive no ataque à escola de
Suzano e a bancos em Guararema

“Dia de Campo” aborda reprodução de gado de corte na região
A Aprocorte (Associação dos
Criadores de Gado de Corte)
realiza, neste sábado (13), o “II
Dia de Campo da Fazenda Boa
Esperança”, com o objetivo de
promover um encontro entre
especialistas e pecuaristas para
discussão do desenvolvimento e
tendências da pecuária de corte.
O encontro é gratuito e será na
Fazenda Boa Esperança, em Lorena, a partir das 8 horas.
A programação contará com
palestras técnicas sobre temas
ligados à reprodução de gado
de corte, a fim de capacitar os
produtores e criadores da região
para produção de animais de
qualidade; apresentação de bezerros de cruzamento Nelore X
Angus, além de café da manhã e
almoço. Especialistas abordarão
temas como IATF (Inseminação
Artificial em Tempo Fixo), doenças reprodutivas, estratégias
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de cruzamento e saúde de vacas
para reprodução.
Segundo levantamento realizado pelas Casas de Agricultura

da região, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), entre 2017 e 2018 as microrregiões

Entre 2017 e 2018
as microrregiões
de Guaratinguetá e
Pindamonhangaba
produziram um rebanho
bovino de aproximadamente
562 mil cabeças
de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, que compreendem
39 municípios, produziram um
rebanho bovino de aproximadamente 562 mil cabeças.
“Observamos que a pecuária de corte está se profissionalizando no Vale do Paraíba.
Muitos produtores migraram da
pecuária leiteira e o corte se fortaleceu, o rebanho vem aumentando não só em quantidade,
mas em qualidade, pois os produtores tem se preocupado com
gado com índice de qualidade,
bezerros com aptidão genética
para dar resultados, com o obje-

tivo final de ganhar dinheiro e fazer um bom trabalho na região”,
explica o engenheiro agrônomo
da CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável
- órgão da SAA), Márcio Aurélio
Ferreira, que também é membro
da Aprocorte.
Para o presidente da Aprocorte, o engenheiro agrônomo
Fábio Luis Ferreira de Carvalho, o encontro é uma oportunidade para melhorar os negócios. “Queremos com o ‘Dia de
Campo’ fortalecer e unir a classe, para que o produtor saia do
evento capacitado para aplicar
em sua fazenda os conhecimentos partilhados no dia. Nosso
objetivo é que a região possa
produzir animais com a qualidade que os frigoríficos estão
pagando”, comentou o agrônomo Fábio Luis Ferreira de Carvalho, presidente da Aprocorte.
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Geral

Prêmio alemão “Green Talents 2019” abre inscrições
em busca de jovens talentos da pesquisa no Brasil
O Ministério Federal
da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF)
abre inscrições para a 11ª
edição do concurso “Green Talents – International
Forum for High Potentials
in Sustainable Development” (Fórum Internacional de Projetos com Alto
Potencial para o Desenvolvimento Sustentável).
O prazo para envio de
candidaturas é 22 de maio
de 2019, às 14 horas Cest
(Horário da Europa Central). Mais informações
disponíveis em www.greentalents.de.
Desde 2009, a iniciativa tem o objetivo de
promover o intercâmbio
internacional de projetos
de pesquisa inovadores
nas áreas da sustentabilidade e meio ambiente.
Com centros de pesquisa e
inovação de ponta, a Alemanha dá apoio especial
a esses esforços ao intensificar a cooperação entre
as mentes brilhantes mais

promissoras de todo o
mundo.
O prêmio contempla
25 jovens pesquisadores
todos os anos. Os vencedores vêm de vários países e disciplinas científicas e são reconhecidos
pela capacidade inovadora de suas iniciativas,
que objetivam tornar a
sociedade mais sustentável. Desde a sua criação,
o prêmio reconheceu 232
jovens pesquisadores e
cientistas de 65 países diferentes, devido aos seus
excelentes desempenhos e
contribuições para que as
suas comunidades, países
e sociedades sejam mais
sustentáveis.
Estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de jovens
profissionais com até três
anos de experiência profissional (excluindo-se experiência profissional obtida no âmbito de um grau
educacional) e com forte
foco em desenvolvimento

sustentável estão qualificados a se inscreverem.
Os candidatos devem provar excelente domínio do
idioma inglês e notas acima da média. Selecionados por um júri altamente
qualificado de especialistas alemães, os vencedores também ganham acesso exclusivo à elite da área
da pesquisa na Alemanha.
A premiação de 2019
inclui: convite para visitar a Alemanha em 2019
e participar do fórum
científico, com duração de
duas semanas, e todas as
despesas pagas; durante
a visita, os vencedores terão acesso a instituições
de pesquisa e ciência de
ponta, que oferecem visões únicas dos trabalhos
desenvolvidos por elas; os
pesquisadores terão oportunidade para apresentar
os seus trabalhos pessoalmente, por meio de reuniões individuais com os especialistas de sua escolha
para discutir oportunida-

DLR/PTKonvex Fotografie baixa

Vencedores de 2018 são de vários países
des futuras de pesquisa e
cooperação; oportunidades de networking com
os demais acadêmicos na
conferência dos “Green
Talents Alumni”, durante

a cerimônia de premiação
em Berlim; em 2020, estadia de pesquisa totalmente
financiada, com duração
de até três meses, na instituição da escolha do ven-

cedor; acesso exclusivo à
Rede Green Talents alumni, composta por alunos de
diversos países que atuam
na área de desenvolvimento sustentável.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Controle 078/19 – LIMPEZA TERRENO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) SELMA LUDGERO
PINTO DE NORONHA responsável pelo imóvel, situado a RUA DOS ROUXINOIS,
inscrito no município sob a sigla SE23.05.02.052.000, quadra D, lote 55, 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.

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 045/2019 (PMP 10325/2019)
Para “aquisição de telas de alambrado para serem utilizadas em diversos locais do
Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento”, com entrega dos envelopes até dia 09/05/19 às 08h e início
da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2019 (PMP 10331/2019)
Para “aquisição de brinquedos para serem colocados em diversos locais do Município
de Pindamonhangaba, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Obras
e Planejamento”, com entrega dos envelopes até dia 07/05/19 às 08h e início da
sessão às 08h30.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Conselho de Defesa do Meio Ambiente

PREGÃO Nº 047/2019 (PMP 10339/2019)
Para “aquisição de carrinho aspirador a ser utilizado no Distrito de Moreira César”,
com entrega dos envelopes até dia 26/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30.

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

PREGÃO Nº 049/2019 (PMP 10356/2019)
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de
polissonografia”, com entrega dos envelopes até dia 10/05/19 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2019 (PMP 10373/2019)
Para “aquisição de telhas cerâmicas tipo romana e cumeeira de barro”, com entrega
dos envelopes até dia 08/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2019 (PMP 10389/2019)
Para “aquisição de medicamentos ‘rename’, ‘remune’, e medicamentos para cumprir
mandados judiciais do Município”, com entrega dos envelopes até dia 06/05/19 às
08h e início da sessão às 08h30.

abaixo, para a realização da “3ª Reunião ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;

PREGÃO Nº 057/2019 (PMP 10390/2019)
Para “aquisição de refeições diárias para atender ao convênio entre a Prefeitura e a
Funap, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 26/04/19
às 08h e início da sessão às 08h30.

02 – Compensação para corte de árvores isoladas em área urbana do município;
03 – Ceifeiros ambientais para aprovação de projetos de Condomínios e prédios;
04 – Calçadas inadequadas impedindo a circulação de pedestres.
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Data: 16/04/2019 (terça-feira)
Horário:

RESOLUÇÃO Nº 75, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.
34/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
– CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº
4.140/2004,
Considerando a proposta de redução de conselheiros aprovada pela Resolução n.
34/2015,

Frederico L. A. Gama
Presidente

Considerando as reflexões e debates a respeito da composição atual do CMDCA,
Considerando a relevância da participação mais efetiva dos membros representantes do
poder público,

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA GERDAU S.A.
– UNIDADE PINDAMONHANGABA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau
1
S.A.
–
Unidade
Pindamonhangaba,
sob o CNPJ:
60.219.045/0001-83
e NIRE
35400018046,
Só podemos criticar qualquer queinscrita
seja o Segmento,
Leis,
Projetos, se estamos
envolvidos
e
no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data
inseridos
nos
processos
de
elaboração
dos
mesmos.
são em número de 743 (setecentos e quarenta e três) em condições de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se em sua sede social, à Rua Cônego
Tobias, 437, sala 23, Edifício Abdalla Mouassab, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, CEP: 12.403-030, no dia 24 de abril de 2019, obedecendo os seguintes horários e
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto
social: 01) Em primeira convocação: às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número
total de associados; 02) Em segunda convocação: às 17:00 horas com a presença de metade e
mais um do número total de associados; 03) Em terceira e última convocação: às 18:00 horas com
a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA:
1.Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo o Relatório de
Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras e Parecer do Conselho Fiscal;
2.Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3.Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4.Eleição dos membros da Diretoria para ocupação de cargos vagos;
EXTRAORDINÁRIA
1.Reforma ampla do Estatuto Social.
2.Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
3.Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 11 de abril de 2019.
Nirlene Aparecida Arruda
Diretor Presidente
Nota: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4.434/15 em seu art. 46, as Demonstrações
Contábeis do Exercício de 2018 estão à disposição dos associados no site da Cooperativa.

Considerando deliberação da 5.ª reunião ordinária, ocorrida em 12 de março de 2019,
Resolve:
Art. 1º - REVOGAR a Resolução n.34, de 27 de janeiro de 2015.
Art. 2º - APROVAR novas redações ao Inciso I e Parágrafo 1º, do artigo 11 da Lei n.
2.626/1991.
Parágrafo único: Sugere-se a seguinte alteração:
 I – Dos Representantes do Poder Público Municipal, em número de 08 (oito) membros,
devem ser escolhidos e indicados, preferencialmente, dentre pessoas com intenção e
poderes de decisão no âmbito dos respectivos Departamentos e Secretarias abaixo
indicados, e que, preencham o perfil de conselheiro com habilidades e competências
para a função, no prazo de dez (10) dias, contados da solicitação, para nomeação e
posse pelo Conselho
...
Art. 3º - Encaminhar esta resolução para a análise da Secretaria de Negócios Jurídicos e
possíveis providências.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2019.
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019

PREGÃO Nº 058/2019 (PMP 10391/2019)
Para “contratação de empresa especializada na limpeza e manutenção das piscinas
municipais, com fornecimento de mão de obra, produtos químicos, acessórios,
manutenção preventiva e corretiva”, com entrega dos envelopes até dia 06/05/19 às
14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 059/2019 (PMP 10402/2019)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura
securitária para veículos oficiais da Secretaria de Saúde com abrangência nacional,
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 07/05/19 às 14h e
início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 060/2019 (PMP 10404/2019)
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços de sessões
de câmara hiperbárica pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até
dia 08/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 061/2019 (PMP 10440/2019)
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames
de colonoscopia com biópsia e anátomo-patológico, pelo período de 12 meses”, com
entrega dos envelopes até dia 10/05/19 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/SUSPENSÃO ***
PREGÃO Nº 031/2019 (PMP 8631/2019)
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa
especializada em segurança e medicina do trabalho para a prestação de serviços
técnicos administrativos, transferência de expertise”, por determinação do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, através do processo TC-009524.989.19-1.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019 (PMP 6006/2019)
A autoridade superior, com base no parecer jurídico, negou provimento ao recurso
interposto em ata pela empresa Santos Gouvea Comercial Ltda ME, e homologou,
em 26/03/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de kits
lanches”, em favor da empresa E. E. Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, os
itens (item-vl unit em R$): 01-2,91; 02-2,91; 03-6,95.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 (PMP 6028/2019)
A autoridade superior, com base no parecer jurídico, negou provimento ao recurso
interposto em ata pela empresa Inspetec Inspeções Técnicas Ltda ME, e homologou,
em 27/03/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa
especializada na prestação de serviço na instalação de ar condicionado e cortina
de ar condicionado”, em favor da empresa VC da Silva Eireli ME, o lote 01 no valor
total de R$ 203.543,96, sendo composto pelos itens (item-vl unit em R$): 01-85,87;
02-333,52; 03-381,16; 04-428,81; 05-476,45; 06-524,10; 07-619,39; 08-667,03; 0995,29; 10-95,29; 11-95,42.
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Etec abre inscrições do "Vestibulinho"
para o segundo semestre
O período de inscrição
do processo seletivo das
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2019
começou na quarta-feira
(10) e vai até 15 de maio.
O valor da taxa é de R$
30. O exame será no dia
16 de junho.
O "Vestibulinho" oferece mais de 44,4 mil
vagas em todo o Estado.
Em Pindamonhangaba,
há 310 vagas distribuídas
em três escolas.
Na Escola Técnica Estadual João Gomes de
Araújo são oferecidos os
cursos de Administração
(40 vagas); Desenvolvimento de Sistemas (40
vagas); Mecânica (80
vagas); Nutrição e Dietética (40 vagas); Serviços
Jurídicos (40 vagas). Há
também oferta de cadastro reserva para vagas remanescentes para o curso de Serviços Jurídicos.
Há ainda 35 vagas
para o curso de Recursos Humanos na Escola
Estadual Alzira Franco
e outras 35 vagas para o
curso de Administração
na Escola Estadual Prof.
Rubens Zamith.
Inscrições
Para se inscrever em
um dos cursos técnicos
oferecidos no segundo
semestre, o candidato
precisa ter concluído ou
estar cursando a partir do segundo ano do
Ensino Médio. Quem
já concluiu ou está fazendo a Educação de
Jovens e Adultos – EJA
ou o Exame Nacional
para Certificação de
Competências de Jovens
e Adultos – Encceja deve
apresentar documentos
específicos.
As inscrições, exclusivamente pela internet,
vão até 15 de maio – no
último dia, o prazo termina às 15 horas. É preciso preencher a ficha de
inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário
para pagamento da taxa
de inscrição de R$ 30. O
valor deve ser pago em
dinheiro, em qualquer
agência bancária até 15
de maio.
O Manual do Candidato com as informações
sobre o processo seletivo
está disponível no site
para download.
Cadastro Reserva
Em Pinda, há vagas
remanescentes de segundo módulo, disponíveis
para o curso técnico de
Serviços Jurídicos. Os
interessados devem ter
concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação
e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Divulgação

Em Pindamonhangaba, há 310 vagas para cursos técnicos gratuitos distribuídas em três escolas

Nova Gokula divulga programação especial de Páscoa
A Fazenda Nova Gokula, no bairro Ribeirão
Grande, vai promover, durante o feriado de Páscoa,
dois eventos voltados para
devotos e simpatizantes
da filosofia Hare Krishna
e já está com inscrições
abertas.
Entre as atividades da

programação destacam-se
vivência de autoconhecimento e bem-estar; aulas
de yoga gratuitas; meditação; caminhadas ecológicas; culinária vegetariana; cerimônias e rituais
espirituais; programas no
templo e muito mais.
O retiro “Jornada In-

terna Feminina: Mulher
Plena... alegria e descoberta” será uma vivência
de imersão para mulheres
a partir de 17 anos, com
Maria Soledad Espinoza
(educadora) e Maria Angela Soares (psicóloga).
A programação iniciará às 9 horas do dia 19 de
Divulgação

abril (Sexta-feira Santa)
e termina no dia seguinte
(sábado), podendo se estender até a noite, após o
jantar. No domingo (21), o
dia é livre e as participantes poderão participar de
atividades gratuitas tais
como programa litúrgicos
no templo com aulas de
filosofia da Bhakti-yoga e
soltura de pássaros apreendidos pelo Ibama.
Já o Retiro de Bhakti
-Yoga - “Uma Imersão em
Amor e Devoção" acontecerá no ambiente natural
do Espaço Cultural e Restaurante Confraria Vegana, situado na Fazenda
Nova Gokula.
Serão oferecidas práticas de yoga com a professora de Hatha-yoga
Fernanda
Vrajabhumi,
palestras sobre a filosofia
da Bhakti-yoga, meditação com mantras, cami-

nhada ecológica à cachoeira das borboletas, entre
outras atividades.
A Fazenda Nova Gokula é um santuário natural
que oferece aos seus visitantes uma variedade
de experiências baseadas no princípio de uma
vida simples, natural e
saudável e também uma
área de preservação ambiental com riquíssima
biodiversidade. A comunidade foi criada em
1978 com o intuito de
desenvolver a prática
de vida simples e pensamento elevado.
A participação nos retiros é paga, mas a entrada na Fazenda é gratuita,
sendo cobrado estacionamento no local.
Mais informações e
inscrições pelo telefone 12
99733-4335 (whatsapp).

“Ponto MIS” exibe documentário
histórico no CEU das Artes
Divulgação

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
O “Ponto Mis” fará
a exibição do documentário histórico “O dia
que durou 21 anos” nesta sexta-feira (12), às 14
horas, no CEU das Artes,
de Moreira César. A entrada é gratuita.
Este documentário
mostra a influência do
governo dos Estados
Unidos no Golpe de Estado no Brasil em 1964.
A ação militar que deu
início à ditadura contou
com a ativa participação
de agências como CIA e
a própria Casa Branca.
Com documentos secretos e gravações originais

da época, o filme mostra como os presidentes
John F. Kennedy e Lyndon Johnson se organizaram para tirar o presidente João Goulart do
poder e apoiar o governo
do marechal Humberto
Castelo Branco.
O filme ganhou o
prêmio de melhor documentário
brasileiro
2013 - APCA (Associação Paulista dos Críticos
de Arte) e o prêmio de
melhor
documentário
estrangeiro no St. Tropez International Film
Festival, na França.
As
exibições
do
“Ponto MIS” são realizadas por meio de
uma parceria entre a

O documentário histórico “O dia que durou
21 anos” será atração da sexta-feira (12)

Prefeitura de Pindamonhangaba por meio
do Departamento de
Cultura e o MIS – Mu-

seu da Imagem e do
Som, de São Paulo.
O CEU das Artes fica
na avenida das Orquíde-

as, 647-735 – residencial
Vale das Acácias. Mais
informações pelo telefone 3637-1715.
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

O comércio na Pinda antiga
(reminiscências de Balthazar)
N

esta edição iremos com
Balthazar de Godoy Moreira (1898/1969), conforme
série de crônicas publicadas por
ele em 1963 neste jornal, a um
passeio pelo comércio da Pindamonhangaba antiga. O quadro
que nos pinta o cronista traz as
poéticas matizes que só escritor
dotado de magníﬁca sensibilidade e privilegiada memória poderia produzir. Discorre-nos o
articulista sobre os ambulantes.
Ao invés do consumidor ir ao
comércio, a ida do comerciante
até o consumidor. Começa assim suas lembranças a respeito
desse tema...
“Durante a semana a cidade espairecia tranquila, silente,
deixando a vida ﬂuir. Deixavase ir, boiando no tempo, à deriva, sem um esforço para sair
dos remansos. Nas horas de sol
quente modorrava ‘oblivion’,
podia chamá-la Monteiro Lobato, que nesse tempo, de São
Paulo, com um bando de futurosos companheiros, pontiﬁcava no Minarete. Em recesso, a
cidade porém não faltava ao seu
destino de terra culta, criadora
de talentos.”
Aqui a primeira interrupção
para esclarecer ao leitor que,
segundo o dicionário Michaelis,
oblivion signiﬁca “cair no esquecimento”. Minarete, segundo o dicionário Aurélio, é uma
“Pequena torre de mesquita de
três ou quatro andares e balcões salientes, de onde se anuncia aos muçulmanos a hora das
orações”. No caso deste artigo
era como uma república de estudantes, entre eles Monteiro Lobato, haviam ‘batizado um chalé
existente na capital paulista,no
bairro Belenzinho, na rua 21 de
Abril, em São Paulo. Também
foi o nome dado a um jornal de
propriedade do prefeito de Pindamonhangaba, no qual Monteiro Lobato e seus amigos escreviam. Esse jornal durou até 1907.
Retornando a Balthazar e ao
passeio na pela cidade de Pindamonhangaba de outrora o articulista nos conta que: “Uma ou
outra pessoa saia a rua, ou um
ou outro trole, fazendeiros que

Arquivo TN

“Uma ou outra
pessoa saia a rua,
ou um ou outro
trole, fazendeiros
que iam para a roça
ou dela retornavam,
um ou outro
cavaleiro...” (Na
foto, rua Marechal
Deodoro no início
do século XX)

iam para a roça ou dela retornavam, um ou outro cavaleiro.
Lojas e armazéns quase desertos.
Assim mesmo estavam fazendo
negócios. O costume é que era
outro: as mulheres não iam geralmente às lojas fazer compras.
Mandavam buscar amostras ou
os próprios artigos. Os caixeiros
andavam para lá e para cá, cadernos de amostras nos braços
às vezes com as próprias peças
de fazenda ou pilhas de caixas de
sapatos, as botinas de canos alto,
em voga, ou chinelos... chinelos
de cara de gato eram os mais comuns. Certas fazendas que então
encantavam as mulheres desapareceram do mercado: chitas
diversas, nanzuques, mirinós,
pongês, tafetás, palhas de seda
dacor que mais tarde chamariam
areia, cetins, fustão, ﬂanelas e
baetas. Quando alguém estava
com sarampo devia ser envolvido em baeta vermelha, tomando
ou não, ‘horresco referens’, jasmim de cachorro. O
linho também não
custava tanto e era
muito usado. E ﬁtas
e rendas.”
Segundo dicionário de latim, a
expressão horres-

ANÚNCIO DO PASSADO
Publicava-se em 1930, no jornal local
Folha do Norte (extinto).

co referens signiﬁca “Tremo
ao referir. Palavras de Enéias
ao narrar o episódio da morte de Laocoonte.”E segue Balthazar:“Amostras iam para lá
e para cá e as senhoras faziam
suas compras. Tinham carradas de paciência, os negociantes. Conforme a hora apareciam
os ambulantes. Demanhazinha
quando a cerração empoava
debranco a paisagem, eram os
vendedores e bolos, os gostosos
bolos fritos de Pinda que chegavam quentinhos, à hora do café.
Um café de pilão forte e quente,
com bolo frito! Pobres pindenses
de hoje, não sei que pecado cometestes que fostes privado dessa delícia. Devem ser grandes
e cabeludos pecados mortais...
pois, por pouco, Deus vos não
privaria dos bolos fritos daquelas manhãs preguiçosas de Pinda. Vós todos que fritastes e vendeste bolos fritos aos pindenses
de outrora, estais nos céus, com

certeza, com cadeiras cativas no
paraíso. O paraíso é para estas
cousas ou não existiria.
Vinham logo mais os leiteiros. O leite chegava da roça ou
das chácaras suburbanas, em
litros comuns, fechados com buchas de palha de milho ou sabugo, nos picuás, à costa dos animais, seis ou oito de cada lado.
Custava um tostão o litro. Em
tempo de escassez, mais pataca.
Não me lembro se os padeiros
usavam já as carrocinhas. Parece-me que traziam os pães em
grandes cestos de vime.
Os verdureiros eram poucos. A gente então, não prezava
muito as verduras. Ninguém
descobrira ainda vitaminas
nem a necessidade de comer
frutas com cascas. Verdura
não, lombo de porco, sim; lombo de porco, entrecostos, suã e
carne assada, muita carne. Mas
sempre apareciam um precário
ambulante oferecendo couve,

chicória, serralha, batata doce,
cará, aipim e mangarito. Comia-se mangarito com melado.
Chegavam os trens de São
Paulo, o expresso, depois o rápido. Durante um certo tempo
correu também um trem chamado sul-expresso, que fazia
o percurso Rio/São Paulo em
nove horas. Uma temeridade.
Passava por Pinda ali pelas 14
horas. Com tamanha velocidade, abalou os trilhos e, após
repetidos desastres,teve que ser
suprimido. Um dos desastres
foi mesmo em Pinda, perto do
Curtume; uma hecatombe. A
passagem de Pinda a São Paulo
custava, 1ª classe, onze mil réis.
Muita cara.
Uma vaga de pessoas votava da estação, pois esperar o
trem era o que afazer de muitos. Logos mais saiam os dois
carteiros distribuindo a correspondência, sendo um deles, durante muitos anos, o Deoclecio.
Deoclecio percorrendo três vezes a urbs, cada vinte e quatro
horas, sabia tudo de todos. Ainda bem que era discreto e sério.
Um postalista emérito.
Sol a pino, lambendo o frontão da matriz a cidade modorrenta começava a alongar sombras para o meio das ruas. No
Largo da Cascata,ainda sem
jardim e no Largo do Mercado,
rechinavam as cigarras zangarreios longos e narcotizantes...”
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Pecadora

De penetrante olhar, altiva e sorridente,
ﬂor a desabrochar em plena primavera;
era a beleza ao vivo e decididamente,
quisera para mim o seu amor, quisera!
Pecadora! Fingiste amar sinceramente,
com as juras de amor, transcendental quimera;
guardarei o calor daquele beijo ardente,
em aurora triunfal, maravilhosa esfera!
O nosso amor nasceu no auge do desejo,
e deveras senti o mundo rosicler
no instante em que me deste o prometido beijo!
E quando justamente este poeta sonhava
com a felicidade – ó formosa mulher,
atiras o “punhal” que o coração me crava!
Carlos Pinto, jornal 7 Dias, 27/11/1971

