Ano 137

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Edição 9.283

6 DE JUNHO DE 2019

Pinda segue com atividades da
“Semana do Meio Ambiente”
Anualmente, a “Semana Nacional do
Meio Ambiente” estende as comemorações
do “Dia Mundial do Meio Ambiente”, celebrado em 5 de junho. Em Pindamonhangaba, a programação continua com do-

ação de mudas em Moreira César, visita
técnica de estudantes no bairro Araretama e orientação sobre sustentabilidade no
Shopping Pátio Pinda.
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Divulgação

Editorial
Meio ambiente,
preserve essa riqueza!

E

m Pindamonhangaba, as ações em comemoração ao “Dia Mundial do Meio
Ambiente” – celebrado em 5 de junho –,
tiveram início no sábado (1º/6) e seguem até o
este domingo (9). Data em que uma equipe da
Faculdade de Roseira abordará o público na
praça de alimentação do shopping Pátio Pinda.
A proposta do grupo é distribuir mudas
ornamentais e canudos de aço inox, além de
repassarem orientações sobre o meio ambiente
às pessoas que visitarem o centro de compras.
Ao longo da semana, diversas atividades
socioeducativas aconteceram na cidade, incluindo palestras, visita técnica de estudantes
à estação de tratamento de esgoto, visitas
fotográﬁcas e trilhas ecológicas no Parque
Natural Municipal do Trabiju e doações de
mudas de plantas.
É bom destacar que a “Semana do Meio Ambiente” é uma ação pontual e simbólica dentro
do vasto trabalho de educação ambiental que
acontece durante todo o ano no município.
A data serve para reforçar que cuidar do
meio ambiente é dever de todos. Preserve essa
ideia!

Eu indico:
Reprodução

A indicação desta
semana é a série
“The Walking
Dead”

Lançado em 2010, a
série fez grande sucesso
para todo o tipo de público, sendo bem aclamada e recebendo muitas
indicações a prêmios.
Atualmente The Walking
Dead está na 9ª temporada, com previsão de
volta para outubro. Ela
conta a história de um
pequeno grupo de sobreviventes de um apocalipse de zumbis, na qual os
sobreviventes vivem em
busca de refúgio e de um

local seguro, longe das
hordas de mortos-vivos,
que devoram pessoas e
cuja mordida é infecciosa
para os seres humanos.
Os personagens têm conhecimentos limitados sobre o que realmente está
acontecendo no mundo.
O enredo da série é voltado principalmente para
os dilemas que o grupo
enfrenta como a luta para
manterem-se vivos, os
sentimentos confusos e
os desaﬁos do dia a dia
em um mundo hostil e
praticamente dominado
por mortos-vivos.
“Em 2016 meus amigos me apresentaram
essa série, mesmo eu
não gostando desse tipo
de gênero. Assisti ao primeiro episodio e já logo
amei, querendo ver cada
vez mais, até alcançar a
temporada atual daquela época. Por falta de
tempo não tenho mais
acompanhado, porém
assim que sobrar um
tempinho, vou ‘correndo’ assistir. Garanto que
quem gostar de ação e
suspense irá se apegar à
série, assim como eu.”

Vanessa Muassab - Estudante

Fundação Dr. João Romeiro
- EXPEDIENTE Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José
Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE:
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda - Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana
- CEP 02036-022 - São Paulo/SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail:
rgdribas@uol.com.br) IMPRESSÃO:
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.jornaltribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

Comemorações típicas do mês de junho estimulam aumento de vendas

“Festas juninas” e “Dia dos
Namorados” devem aquecer o
comércio regional neste mês
Depois de um crescimento tímido de 1,7% no “Dia das Mães”, os
lojistas da RM Vale esperam um
movimento um pouco maior para
o “Dia dos Namorados”. De acordo com um levantamento realizado
pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região), a
expectativa é que as vendas aumentem cerca de 3%, com relação ao
mesmo período de 2018.
Além do varejo, a data também
envolve outros setores, principalmente o de serviços, como restaurantes, por exemplo. Entre a lista
dos produtos mais procurados estão

roupas e acessórios, calçados, perfumes, chocolates e ﬂores.O tíquete
médio esperado pelos lojistas é de
R$ 110.
Santo Antônio, São João e São
Pedro também vão dar uma forcinha para o comércio em junho. A região tem tradição nas festas típicas e
alguns setores costumam ter um número maior de clientes nesta época
do ano. Mais de 50% das empresas
do comércio varejista de gêneros
alimentícios são afetadas de forma
positiva. Supermercado (85%) e bebidas (55%) são as atividades mais
inﬂuenciadas pelas comemorações.

As lojas de decoração e doces registram um movimento 30% maior
que os outros períodos do ano.
“Essas datas sazonais são sempre
importantes para o comércio. Na
região, temos festas juninas em comunidades, igrejas, escolas e condomínios e se estendem até o ﬁnal
de julho, começo de agosto. Então,
o lojista precisa criar um ambiente agradável, atraente para o consumidor, fazer uma decoração que
ajude a valorizar os produtos e,
principalmente, realizar um bom
atendimento”, indica o presidente
do Sincovat.

Inscrição para concurso público
de estágio na Sabesp vai até hoje
Estudantes dos ensinos Médio
Regular, Médio Técnico e Superior
que tenham interesse em trabalhar
na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)
têm até esta quinta-feira (6) para
fazer a inscrição, exclusivamente
pela internet.
São 947 vagas de estágio distribuídas na Região Metropolitana de
São Paulo, interior e litoral. Para as
pessoas com deﬁciência, estão reservadas 10% das vagas por modalidade de curso e região de classiﬁcação.A bolsa auxílio mensal é de R$
1.068,00 para ensino superior, R$

898,00 para estudantes do ensino
médio técnico e R$ 812,00 para os
de Ensino Médio Regular.
Para participar, é necessário pagar a taxa de inscrição é de R$ 55
para os estudantes do ensino médio
e técnico e R$ 75 para superior. O
edital completo com vagas, orientações e regras para inscrição está
disponível pela internet, por meio
da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso
público.
É necessário que o jovem tenha
idade mínima de 16 anos e apresente os pré-requisitos exigidos no

proseando

A

loira chegou no meio da madrugada acompanhada de
serviçais: a senhora grisalha e o rapazote. Estabeleceram-se
no enorme sobrado de esquina, em
bairro paulistano. Pela manhã, ginasticou em corrida moderada pelo
jardim, sob olhares da vizinhança
curiosa. Era mulher escandalosamente linda: corpo longilíneo, olhos
cor de mel, cabelos levemente ondulados roçando os ombros. Seus gestos elegantes eram inimitáveis. Ninguém poderia supor que milagres
cirúrgicos ocultavam seis décadas.
Mais tarde, deixou o sobrado
desﬁlando em vestido exuberante.
O queixo, levemente altivo, sustentava sorriso imodiﬁcável e discreto.
As mãos, em luvas de rendas, empunhavam sombrinha rosácea contra
fustigações solares.
- Meu sonho éter um vestido
igualzinho.
- Esquece, amiga. Nem fazendo

Edital de Abertura de Inscrições
no ato da admissão. O estudante
deverá se inscrever para apenas
uma vaga e indicar no formulário
de inscrição via internet o código da Opção de Curso/Região de
Classificação para a qual deseja
concorrer, conforme a tabela disponível no edital.
Vale ressaltar que, ao indicar o
curso/região, automaticamente estará deﬁnida a cidade onde realizará
a prova, marcada para o dia 30 de
junho de 2019. A contratação dos
candidatos habilitados está prevista
para setembro deste ano.

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

SE A MODA PEGA
muita hora extra.
Ao ouvir o diálogo, a loira interrompeu os passos.
- Bonjour! Vocês também podem
ter um Dolce & Gabbana.
- Como? – Indagaram uníssonas.
Explicou que era amicíssima de
Domenico e Stefano. Bastaria enviar a eles as medidas que o sonho
se realizaria. E o preço? Ah, nada
avultante. Caso necessário, suavizaria em parcelas.
Persuadidas, rumaram ao sobrado onde a senhora grisalha manuseou ﬁta métrica, anotou medidas;
e o rapazote saiu seguindo orientações da loira.
No dia seguinte, ﬁla interminável
se formou.
Semanas depois, as encomendas
começaram a tornar o bairro mais
elegante, cheio de narizes empina-

dos que menosprezavam empréstimos contraídos.
A febre só foi contida quando a
esposa de celebridade local aderiu
ao modismo. Recebeu o Dolce & Gabbana, vestiu-o e desﬁlou imponente pelas ruas. Mas murchou quando,
entrando em casa, viu a cozinheira com vestido de estampas ﬂorais
idêntico ao seu.
- Comprei da francesa, não, patroa. Eu mesma ﬁz. Comprei o pano
no Brás.
A notícia correu. A polícia investigou e desmascarou a quadrilha:
1 - A senhora grisalha era costureira;
2 – O rapazote era quem comprava os tecidos;
3 – A loira falsiﬁcava etiquetas.
Depois disso, jurei não fazer mais
papel de bobo. Minha esposa que
me perdoe, mas de agora em diante, só a presenteio com roupas sem
etiqueta.

Pindamonhangaba, 6 de junho de 2019

C idade

Tribuna do Norte

3

“Semana do Meio Ambiente”
estimula atividades sociais em Pinda

Divulgação

“Campanha do
Agasalho” arrecada 21
mil peças no município
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA

Na última semana, a etapa
de arrecadação casa a casa
pela “Campanha do Agasalho
2019” foi concluída, mas a solidariedade continua. Caixas
para a doação de agasalhos e
cobertores estão disponíveis
em diversos pontos da cidade.
Neste ano, até o momento,
foram arrecadadas 21 mil
peças. Mas aqueles que ainda
não realizaram a doação
podem ir até os pontos de
coleta que estão espalhados
por Pindamonhangaba. São
mais de 50 pontos de coletas
distribuídos por toda cidade e
no distrito de Moreira César.
Além da Sabesp, do Exército e da Prefeitura de Pindamonhangaba, são parceiros do
Fundo Social de Solidariedade
na “Campanha do Agasalho”,
a Acip (Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba) e a Polícia Militar.

PONTOS DE
ARRECADAÇÃO:
Academia Inspire, Barbearia Santana, Cabeleireira
Santana, Café da Mari, Colégio
Emílio Ribas, Colégio Tableau,
Colégio Progressão, Depósito
Meta, Drogaria São Domingos,
Escola Alfredo Pujol, Escola
de Inglês CNA, Escola Municipal Dulce Pedrosa Romeiro
Guimarães, Escola Municipal
Rachel de Aguiar Loberto,
Escola Municipal Padre Mario
AntonioBonotti, Escola Supera,
Externato Bom Jesus, Faculdade Anhanguera, Fasc – Faculdade Santa Cecília, Fatec, Gold
Finger, Lanches 100 Miséria,
Mercado Crispim, Mercado
Delucas, Mercado Ponto Certo,
Mercado da Penha, Neto Jeans, O Lojão, Padaria D’Itália,
Pão de Açúcar, Parque da
Cidade, Posto Ipiranga – São
Benedito, Postos Autopinda,
Posto dos Bombeiros, Pratique
– Escola de Música, Sincop,
Shopping Pátio
Pinda, Supermercado Excelsior, Supermercado Semar,
Supermercado Duque,
Supermercados Bom
Preço Ipê 2 e Mantiqueira, Supermercado Dubai – Moreira
César, Supermercado
Real, Supermercado
Alcinda, Supermercado Teixeira, Unimed,
além das sedes da
Prefeitura, Subprefeitura e Fundo Social de
Solidariedade.
Divulgação

Fase de
arrecadação nos
bairros acabou,
mas campanha
continua

Doação de mudas acontece na Praça do Cisas, em Moreira César, e no Shopping Pátio Pinda
Anualmente, a “Semana
Nacional do Meio Ambiente”
estende as comemorações do
“Dia Mundial do Meio Ambiente”, celebrado em 5 de junho.
Em Pindamonhangaba, a programação segue com doação de
mudas em Moreira César, visita
técnica de estudantes no bairro
Araretama e orientação sobre
sustentabilidade no Shopping
Pátio Pinda.
A cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente está a
doação de mudas no distrito de
Moreira César. Nesta quintafeira (6), a partir das 9 horas,
todos os interessados poderão
retirar o item na Praça do Cisas,
próxima à Subprefeitura. Além
disso, no mesmo dia, os alunos
da Escola Municipal Elias Bar-

Batalhão “Borba Gato” realiza exercício
de desenvolvimento de liderança

gis Mathias visitarão, às 14 horas, a estação de tratamento de
esgoto do bairro Araretama.
Enquanto isso, até domingo
(9), uma equipe de representantes da Faculdade de Roseira
(Faro) estará interagindo com
o público na Praça de Alimen-

Divulgação

Workshop será ministrado por Magô Pool no Museu Histórico

Oﬁcina de
quadrinhos começa
neste sábado
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO

Militares mostraram bom
desempenho na missão
O 2º Batalhão de Engenharia de Combate, o Batalhão “Borba Gato”,
realizou um exercício de desenvolvimento de liderança (EDL) na última semana,
entre os dias 30 e 31 de maio. A atividade teve como objetivo a observação do
comportamento dos militares e o nível de capacitação técnica individual.
O treinamento aconteceu durante 34 horas ininterruptas e abrangeu oﬁciais e sargentos
da linha combatente da unidade. Eles cumpriram missões como orientação/navegação
ﬂuvial, montagem da portada tática leve e marcha a pé de 24 km, além de
participar de oﬁcinas de descriptograﬁa, manuseio de explosivos,
manobras de força e fortiﬁcações de campanha.

tação do shopping da cidade.
Sempre a partir das 12 horas, o
grupo distribuirá mudas ornamentais e canudos de aço inox
(unidades limitadas), bem como
dará orientações sobre o meio
ambiente aos clientes que passarem pelo centro de compras.

Neste sábado (8), o Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina
recebe a oﬁcina “Revelando
o patrimônio histórico em
quadrinhos”. O prazo para
a realização das inscrições
segue até sexta-feira (7).
O objetivo da oﬁcina é
capacitar os participantes a
desenvolverem uma história
em quadrinhos com o tema
de patrimônio, isso porque
o patrimônio histórico, por
vezes, necessita ser resgatado
e valorizado pela sociedade e
a linguagem mais didática e
acessível ao interesse público
é o desenho sequencial, conhecido como história em quadrinhos. A oﬁcina é gratuita e
ainda existem 18 vagas para
pessoas acima dos 16 anos.

As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail: historico@
pindamonhangaba.sp.gov.br
ou pelo telefone: 3648-1779. A
oﬁcina acontecerá todos os sábados de junho, sendo os dias:
8, 15 e 22, das 8 às 12 horas.
A carga horária é de 8 horas, sendo dividida em duas
aulas de 4 horas, com intervalo de 15 minutos entre elas.
Os materiais necessários para
a aula são: folha de sulﬁte
A4, canetas coloridas (canetinhas), lápis de cor, lápis graﬁte para desenho, borracha,
régua e apontador.
Quem ministra a palestra
é a colunista e designer gráﬁca, Magô Pool. Ilustradora há
10 anos, já fez trabalhos para
empresas como MTV Brasil,
Editora Virgo, Editora Saraiva, Editora Europa, Jornal O
Vale e entre outros.

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 6 de junho de 2019

Geral

Educação de SP abre primeiro processo
seletivo para dirigentes regionais de Ensino
Esta é a primeira etapa do ‘Líderes Públicos’, programa pioneiro no Estado que visa valorizar
pessoas com perﬁl de liderança para garantir eﬁciência e melhor gestão das escolas estaduais
A Secretaria Estadual da
Educação dá início a uma
nova etapa do programa
“Líderes Públicos”, cujo objetivo é proﬁssionalizar a
gestão de pessoas na rede e
adotar uma metodologia de
avaliação baseada em competências.
As inscrições começam
nesta quinta-feira (6) e poderão ser feitas até o dia 28 de
junho, pelo site www.educacao.sp.gov.br/lideres-publicos. Na região, as vagas são
para as diretorias regionais
de Ensino em Pinda, São
José dos Campos e Jacareí.
Quem pode participar?
A lei complementar número 836, de 1997, prevê
que podem ocupar o cargo
de dirigente de Ensino na
Secretaria Estadual da Educação, e portanto, estão aptos a participar da seleção,
proﬁssionais com curso superior ou pós-graduação na
área de Educação e que sejam titulares do quadro de
magistério estadual. É necessário ainda ter pelo menos dez anos de experiência
no magistério; ou oito, sen-

Reprodução/Internet

do dois deles na função de
suporte pedagógico educacional ou direção de órgãos
técnicos.
Como será o
processo seletivo?
O processo seletivo é
composto por sete etapas:
análise curricular; teste de
perﬁl e aderência; entrevista por competência; entrevista com especialista e
entrevista ﬁnal realizada
pelo secretário da Educação
Rossieli Soares.
A seleção tem objetivo de
avaliar o proﬁssional sob diferentes óticas, por isso inclui
mapeamento de competências, análise curricular e teste de perﬁl. Os proﬁssionais
serão entrevistados por especialistas do governo e vão
ser estimulados a propor um
plano de ação para melhoria
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
de São Paulo (Idesp).
Os mais bem avaliados
farão parte de uma lista, da
qual o governo escolherá os
novos dirigentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

UNIDOS DA VILA SAPO FUTEBOL CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, Edson da Silva Gonçalves , portador da R.G 32.835.985-7 na qualidade de Presidente em
exercício do Unidos do Vila Sapo Futebol Clube, atendendo as normas do Artigo 18 do Estatuto,
venho convocar seus membros associados desta associação, para comparecerem a Assembléia
Geral Extraordinária a se realizar no dia 30 de Junho de 2019 , às 19:00 (Dezenove) horas em
primeira chamada, e segunda chamada se for necessário às 19:30 (Dezenove e trinta) horas em
sua sede situada à Rua Antônio Caetano Junior nº 41, Bosque da Princesa , Pindamonhangaba,
S.P. para seguintes ordens do dia:
1-ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PARA O
TRIÊNIO 2019-2022
2-POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS
PINDAMONHANGABA, 06 DE JUNHO DE 2019
_______________________________________________________
Edson da Silva Gonçalves
R.G. 32.835.985-7
C.P.F. 315.404.108-70

LINDEN ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 45.224.128/0001-77, torna público através do Boletim de Ocorrencia Nº 387/2019 que foi
constatado o extravio de dois equipamentos emissores de cupom fiscal da marca Bematech, de
modelo MP20FI II ECF-IF, cada um com numeração 4708040588457 e 4708051221207.

2 colunas por 1 cm

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 12 de
junho às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à Prestação de
Contas do 1º Quadrimestre de 2019.

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2019
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba –
CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo indicados, à “4ª Reunião Ordinária
- 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Aprovação da Ata anterior
— Regimento Interno
— Igreja São José
— Prorrogação de mandato
Data:
Horário:
Local:

11/06/2019 (terça-feira)
14h00 (quatorze horas)
Palacete 10 de Julho

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
Edital de Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba (Lei
Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006)
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba convida a população em geral, para participar da
AUDIÊNCIA PÚBLICA para Apresentação e Discussão da Proposta de Revisão do Plano Diretor
Participativo, a ser realizada no dia 18 de junho de 2019, às 18h, no Plenário Dr. Francisco Romano
de Oliveira, na sede da Câmara Municipal, localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 860,
Bairro Mombaça, Pindamonhangaba-SP.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2.019.
ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE FILIAL DA
COMUNIDADE CATEDRAL DA PAZ DE PINDAMONHANGABA
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados da COMUNIDADE CATEDRAL DA
PAZ DE PINDAMONHANGABApara a reunião de Assembléia Geral, a realizar-se em sua ﬁlial,
à Rua São José dos Campos, nº 340, loteamento Cidade Nova– CEP:12414-170, na cidade
de PINDAMONHANGABA – SP, no dia 05 (CINCO) de JULHO de 2019, às 19h, em primeira
convocação, com a presença da maioria dos membros, havendo quórum, ou às 19h15, em segunda
convocação, com a presença de pelo menos um terço dos membros, para o ﬁm de deliberarem
sobre a seguinte pauta:
a. Abertura da ﬁlial da Igreja COMUNIDADE CATEDRAL DA PAZ, na cidade de
PINDAMONHANGABA;
b. Eleição e posse da diretoria e conselho ﬁscal da ﬁlial.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2019.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 17/2019, o
Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas
na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em
vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os
proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 24/06/2019, pessoalmente ou
por remessa postal junto a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso n. 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010 devendo,
para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de
infração ou desta notiﬁcação; b) cópia da CNH ou outro documento de identiﬁcação oﬁcial que
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove
a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original ou cópia de outros
documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A
defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do
CTB, poderá identiﬁcá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos seguintes
documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográﬁca legível do documento de habilitação
quando habilitado e/ou documento de identiﬁcação oﬁcial. b) Para condutor estrangeiro, além
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográﬁca legível do documento de identiﬁcação oﬁcial
com fotograﬁa e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante
legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração
etc) e documento oﬁcial de identiﬁcação com assinatura e foto; e) Se o proprietário for pessoa
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que
conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de
propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identiﬁcação do condutor infrator, sob
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências deﬁnidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código
de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá
efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues,
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identiﬁcação dos dados das infrações abaixo
relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração
e código da infração com desdobramento.
Placa do
veículo

ATZ0849
DGU3336
KHL1162
DSS1043
FMD5239
ETM2730
FKV7057
Bqn6292
FEU2037
Eij5782
Flw4652
Fim9280
Chc2141
Hdh2997
Eyg7890
Lsb1823
Gxu8619
Cfq4466
Btc6803
Gwk5471
Ger4159
Ciu1232
Buz6663
Fmo1470
Ijo3859
Flo6581
Fmo0774
Dgz0993
Eik5439
Dxb4025
Feb6439
Ied6254
Dfq4701
Dam0134
Fka9454
Cnv8559
Dmq5973
Cye9942
Dqf5558
Avo5633

A.I.T.

B440244392
B440248129
B440243709
B440248116
B440247838
Z440032755
B440247618
B440248107
B440245528
B440247610
B440245546
B440244960
B440247775
B440247881
B440247921
B440247471
B440247607
B440248127
B440248236
B440247330
B440244948
B440247654
B440247979
B440247483
B440247788
B440247484
B440247644
B440248092
Z440032735
B440247487
B440247752
B440247701
B440247647
B440247853
B440247793
B440247710
B440247806
B440247412
B440247218
B440247016

Data da
infração

03/04/2019
09/05/2019
27/04/2019
08/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
03/05/2019
08/05/2019
06/05/2019
03/05/2019
26/04/2019
08/05/19
08/05/19
09/05/19
07/05/19
03/05/19
03/05/19
09/05/19
09/05/19
03/05/19
03/05/19
09/05/19
08/05/19
07/05/19
06/05/19
07/05/19
08/05/19
08/05/19
06/05/19
07/05/19
06/05/19
06/05/19
08/05/19
06/05/19
07/05/19
06/05/19
06/05/19
26/04/19
26/04/19
29/04/19

Código
infração

51851
51851
55412
54521
76331
55412
76331
51930
73662
51930
76331
51851
76331
76331
51851
76251
51851
51851
51851
51851
61220
51851
51930
58196
51851
51851
51852
54526
55412
51851
51851
51851
51851
61220
51851
51851
51851
51851
51851
51851

Placa do
veículo

Eic8124
Fql1735
Fsx6065
Ode9755
Mcq8776
Puw7727
Gfo5757
Feb6320
Cse1013
Nnh7214
Lix5492
Eph3870
Cnv7322
Dtt2760
Cpj1701
Dfq3625
Klo4234
Bxg6430
Evi9981
Cfh3048
Dqc5781
Esj1300
Fcu1785
Dmq5802
Kwl2854
Dmt6828
Iiz8463
Ddy9355
Ccn6364
Lsv1738
Cha8291
Chc2141
Jln5089
Kob1529
Ddh3994
Dgz3109
Elz0116
Fep3289
Pgq6126
Dge0924

A.I.T.

B440247778
B440247611
B440244934
B440247230
B440247735
B440247451
B440245732
B440248179
B440247790
B440247787
B440248131
Z440032750
B440247767
B440247966
B440247650
B440245960
B440247912
B440247596
B440248098
B440247807
B440247332
B440247298
Z440032744
Z440032807
B440243212
B440245461
B440245423
Z440032784
B440247478
Z440032799
B440247934
B440248204
B440247666
B440247013
Z440032754
B440248003
B440244927
Z440032756
B440247127
B440247789

Pindamonhangaba, 06 de junho de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

Data da
infração

08/05/19
03/05/19
08/05/19
28/04/19
03/05/19
03/05/19
30/04/19
09/05/19
06/05/19
06/05/19
09/05/19
07/05/19
07/05/19
07/05/19
09/05/19
25/04/19
08/05/19
03/05/19
08/05/19
06/05/19
03/05/19
03/05/19
07/05/19
11/05/19
26/04/19
11/04/19
11/04/19
09/05/19
04/05/19
11/05/19
08/05/19
08/05/ 19
09/05/19
26/04/19
07/05/19
09/05/19
03/05/19
07/05/19
27/04/19
06/05/19

Código
infração

51930
51930
76332
51851
51851
54523
76331
61220
51851
51851
51851
55412
51851
51851
73662
51851
76331
55414
51851
51851
51851
58192
55412
55412
55680
76331
51851
55412
55414
55412
51930
51851
51851
55680
55412
5452
73662
55412
76331
51851

LEI Nº 6.225, DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Altera dispositivo da Lei nº 4.754, de 27 de fevereiro de 2008, que disciplina a estrutura do Conselho
Tutelar do Município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o caput do art. 2º da Lei nº 4.754, de 27 de fevereiro de 2008, de acordo com as
disposições contidas na Lei Federal nº 13.824, de 09 de maio de 2019, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Tutelar, como órgão integrante é órgão permanente, autônomo, colegiado, não
jurisdicional, composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de
04 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha.
...”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de junho de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 05 de junho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 105/2019

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.226, DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 5.264, de 25 de outubro de 2011, que regulamenta
requisito para o emprego de Agente Comunitário de Saúde.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera os requisitos para preenchimento para os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, constantes do quadro de empregos e funções da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, passando a escolaridade a vigorar:
Emprego
Agente Comunitário de Saúde

Escolaridade
ter concluído o Ensino Médio

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de junho de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de junho de
2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 106/2019

GRÊMIO ESPORTIVO AFIZP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, Valdemir Amaral Pereira , portador da R.G 13.407.280-7 na qualidade de Presidente em
exercício do Grêmio Esportivo Aﬁzp, atendendo as normas do Artigo 17 paragráfos 1º e 2º do
Estatuto, venho convocar seus membros associados desta associação, para comparecerem a
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 30 de Junho de 2019 , às 19:00 (Dezenove)
horas em primeira chamada, e segunda chamada se for necessário às 19:30 (Dezenove e trinta)
horas em sua sede situada à Rodovia Manoel Cesar Ribeiro, nº 1206, Bairro Santa Luzia,
Pindamonhangaba, S.P. para seguintes ordens do dia:
1-ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PARA O
TRIÊNIO 2019-2022
2-POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS
PINDAMONHANGABA, 06 DE JUNHO DE 2019
_______________________________________________________
VALDEMIR AMARAL PEREIRA
R.G. 13.407.280-7
C.P.F. 028.223.068-85

Pindamonhangaba, 6 de junho de 2018
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Divulgação

Igreja Matriz
recebe “Festa
do Divino”
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Em Pinda, a Paróquia
Nossa Senhora do Bom
Sucesso promoverá a
“Festa do Divino” neste
domingo (9). A programação preencherá todo o
dia e acontecerá na Igreja
Matriz. Antes disso, a novena em louvor ao Divino
Espírito Santo ocorre no
santuário, até sábado (8).
A novena teve início na
sexta-feira (31) e segue

até o dia anterior à festa,
com celebração de missa
às 19 horas. Já a comemoração em honra a terceira pessoa da Santíssima
Trindade começará com
suas atividades às 7 horas,
quando será desenvolvida
a primeira missa santa do
dia – as outras estão marcadas para as 9 e 11 horas.
Além disso, a “Solenidade de Pentecostes”contará com um café da
manhã na Porta da Igreja
Matriz, às 8 horas. Tam-

bém haverá “Congada e
Folia” antes da procissão
pelas ruas centrais, que
acontecerá às 17 horas. O
encerramento da “Festa
do Divino” será uma missa especial, presidida pelo
pároco Padre Kleber Rodrigues às 18 horas.
Oratório ao Divino
Espírito Santo foi
montado no Santuário
Nossa Senhora do Bom
Sucesso para a novena e
“Festa do Divino”

Exposição “Vermelho” traz reflexão acerca
da influência do homem perante a natureza
A mostra está aberta ao público até o dia 15 de julho, no museu
A exposição “Vermelho”, do fotógrafo Ricardo
Takamura, está à mostra
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina e segue até o dia
15 de julho. A exposição reú-

ne seis obras do artista que
propõem um diálogo contemporâneo sobre a presença humana e sua influênciasobre a paisagem natural.
Todas as obras possuem
legenda em braile.
Divulgação

Exibição reúne fotografias de Ricardo Takamura

Na seleção das obras,
Ricardo faz uso das potências da cor vermelha
em suas imagens noturnas: a cor como presença; como passagem;
como emanação de uma
solidão de um viajante
em um planeta distante, devastado. Por outro
lado, o céu noturno nos
apresenta o cosmos e faznos refletir sobre nossa
origem e o tamanho dos
quadros buscam diminuir
o observador em frente a
vastidão do universo.
As fotografias do ensaio
“Vermelho” foram produzidas no Vale do Paraíba e
na Serra da Mantiqueira.
O museu fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260 – centro.

Fim de semana tem
“Noite da Pizza”
Reprodução/Internet

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A “Noite da Pizza” de junho
está se aproximando. O evento
gastronômico e solidário, promovido pela Casa Transitória
“Fabiano de Cristo” de Pindamonhangaba, acontecerá neste
sábado (8), a partir das 20 horas, na sede da instituição.
Novamente, a rodada de
pizza terá a entrada individual custando R$20,90. O valor
também pode ser pago com cartão de crédito. Lembrando que,
crianças menores de cinco anos
participam do rodízio de graça e
as de seis a 10 anos de idade pagam apenas metade.
“Campanha
do Cobertor 2019”
A Casa Transitória está com
sua “Campanha do Cobertor”
em andamento. O projeto busca
a arrecadação de dois mil cobertores novos ou usados em bom

Rodízio solidário é organizado
pela Casa Transitória

estado. A doação pode ser feita
na própria instituição ou através de dinheiro, por depósito
em conta bancária ou por cartão
de crédito.
A entidade que presta apoio
social às pessoas em situação
de vulnerabilidade fica na rua
Frei Fabiano de Cristo, nº 555
– Crispim. Mais informações
sobre as atividades podem ser
obtidas pelo telefone (12) 36426277 ou pelo site: https://www.
casatransitoria.org.br/.

“12ª Festa Junina
SOS” retoma
nesta quinta-feira
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A 12ª edição da “Festa Junina SOS” de Pindamonhangaba
volta nesta quinta-feira (6) para
seus últimos dias de celebração.
O evento típico conta com variadas opções de comidas e bebidas e tem shows ao vivo durante
a noite. Com entrada franca, a
festança acontece no Sindicato
Rural da cidade, até este domingo (9).
As atrações musicais de
hoje são as bandas “Bellator” e

“Alaia”. Nesta sexta-feira (7),
ocorrerá a apresentação da dupla “Flávia Lima e Angelo Zandonadi” e da banda “Praiando”.
No sábado (8), “Marra de Pretinho” fará uma exibição no evento. E no dia do encerramento da
festa, o embalo musical ficará a
cargo de “João Bosco e Cristiano” e “Pelados em Sanja”.
Todo o valor arrecadado com
as vendas na“Festa Junina SOS”
será destinado à instituição, que
trabalha com o apoio a pessoas
carentes e já funciona na cidade
há mais de 50 anos.

Reprodução/S.O.S - Serviço de Obras Sociais

Evento tradicional em Pinda acontece no Sindicato Rural da cidade
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA
Arquivo TN

Tribuna do Norte chega aos 137 anos
Fundado em 11 de junho 1882 – o jornal Tribuna do
Norte completa 137 anos na terça-feira (11) e com
a extinção do Jornal do Commercio (Rio de Janeiro),
que levou às bancas sua última edição no dia
29 de abril de 2016, passou a ocupar
a 5ª posição entre os mais antigos jornais do Brasil

F

altava um mês para
a cidade de Pindamonhangaba completar os
seus 177 anos de emancipação político-administrativa
quando o jurista, político e
poeta Dr. João Marcondes
de Moura Romeiro, no dia
11 de junho de 1882, fundou
o jornal Tribuna do Norte.
“O aparecimento de mais
um lutador na vasta arena
do jornalismo, onde agigantam-se debatem-se e decidem-se todas as questões
que interessam à sociedade
não constituirá por si só um
acontecimento que mereça os aplausos do público;
mas seguramente signiﬁca
que há quem esteja disposto
a servir o seu país, e servir
com sacrifício”.
Com um editorial de
capa, iniciado pelo parágrafo acima, o jornal era
apresentado à comunidade. Vindo à luz na tipograﬁa que o denominou,
a Typographia Tribuna do
Norte, que funcionava em
um sobrado da rua Independência nº 2. Essa rua,
que antes era chamada
rua Direita e também já
foi rua José Bonifácio, é a
rua Bicudo Leme (começa em frente ao Santuário
Mariano - igreja Matriz de
Pindamonhangaba).
Athayde Marcondes, em
seu livro Pindamonhangaba Através de Dois e Meio
Séculos (Tipograﬁa Paulista, São Paulo-SP, 1922),
cita que no ano de 1902
ele, Athayde, “adquiriu por
compra as oﬁcinas do jornal Tribuna do Norte”. Na
mesma obra consta que em
1914 a tipograﬁa foi adquirida pelo Dr. Claro César.
Em 1934, quando passou a ser órgão oﬁcial do
Partido Republicano Paulista - PRP, funcionava nos
fundos do prédio do Clube Literário e Recreativo,
que se localizava na avenida Fernando Prestes. No
ano seguinte, em 1935, foi
transferida para a rua Prudente de Moraes, esquina
com a travessa Rui Barbosa, onde funcionou até ﬁns
de 1937. Até 21 de julho de
1942 pertenceu ao dr. Claro
César, a partir dessa data
seu proprietário passou a
ser José Martiniano Vieira
Ferraz. Após a morte de
Martiniano, seu ﬁlho, Darcy Vieira Ferraz, tornou-se
o responsável pelo jornal.
Em 1948 foi arrendado
pela União Democrática
Nacional - UDN. Em 1955,
pela Sociedade de Amigos
de Pindamonhangaba.
Apesar dos arrendamentos, até junho de 1962
o jornal pertenceu a Darcy
Vieira Ferraz, sendo então
doado ao Executivo Municipal. Pertencendo a Prefeitura, passou a circular
como “Órgão Dedicado
aos Interesses de Pindamonhangaba”, até que a
Lei 1084, de 6/3/1969 assinada pelo prefeito Dr.
Caio Gomes Figueiredo - o
legalizou como Imprensa
Oﬁcial para divulgações de
leis e atos administrativos.
De 18 de março de 1978
a 19 de setembro de 1980
foi composto pelo sistema
oﬀset (impresso na gráﬁca

Desde 2010 no
histórico Largo
São José
do jornal Valeparaibano,
em São José dos Campos),
graças a uma iniciativa do
jornalista Luiz Salgado
Ribeiro. Infelizmente, por
falta de condições ﬁnanceiras, voltou a ser composto tipograﬁcamente a
partir da edição de 10 de
outubro daquele ano.
Desde sua fundação,
em 1882, até o ano de 1981
(salvo o período de 1978 a
1980, mencionado acima)
foi composta tipo por tipo
(letra por letra).
Quase 100 anos após
sua fundação é que foi adquirida a primeira linotipo e a composição passou
a ser a quente (chumbo).
A impressão em máquina
elétrica só ocorreu a partir
de 1971, até então era feita à tração humana, numa
“Alauzet” adquirida por um
de seus proprietários, o dr.
Claro César (essa impressora encontra-se no Museu
Histórico e Pedagógico D.
Pedro I e Dona Leopoldina,
em Pindamonhangaba).
FUNDAÇÃO
DR. JOÃO ROMEIRO
Em 1980, por intermédio da lei 1.672 de
6/5/1980, o prefeito de
Pindamonhangaba na época, Geraldo Alckmin criou
a Fundação “Dr. João Romeiro” (denominação em
homenagem ao fundador
da Tribuna). Criada com
personalidade jurídica de
direito privado e destinada
ao exercício de atividades
jornalísticas, culturais e
turísticas, esta Fundação
surgia com o nobre propósito de manter o jornal
Tribuna do Norte.
Criada a Fundação mantenedora, Executivo e Legislativo municipais passaram a ter responsabilidades
nos destinos da Tribuna do
Norte, independentemente
de partido ou posição política. O Executivo, de acordo
com os estatutos da Fundação Dr. João Romeiro,
além da subvenção anual,
cede alguns servidores municipais para completar seu
quadro de funcionários. Ao
Legislativo cabe aprovar ou
não a verba anual destinada à Fundação mantenedora do jornal.
SAINDO DOS
PORÕES
Em abril de 1986, deixou os porões da Prefeitura, que funcionava no
Palacete 10 de Julho, na
avenida Deputado Claro Cesar, e se estabeleceu
na rua dos Bentos, 450 –
bairro São Benedito, onde
experimentou sua fase de
jornal diário. Foi diário
até dezembro de 1988,
retornando à sua antiga
condição de semanário em
janeiro de 1989, permanecendo até março desse
mesmo ano, quando passou a bissemanário.
A partir da edição de
n.º 6.788, de 14 a 17 de
março de 1997, deixou de
ser composto pelo siste-

ma a quente (chumbão),
aderindo à informatização.
Para isto, foi instalada rede
de computadores com impressoras e scanners e programas para editoração
eletrônica. O passo seguinte foi obter seu endereço
eletrônico, e-mail tribuna@iconet.com.br. Prosseguindo sua caminhada
secular lado a lado com
a evolução, ingressou na
internet, fato ocorrido em
2001, sendo seu site www.
tribunadonorte.net
NA PRAÇA BARÃO
DO RIO BRANCO
A edição do jornal Tribuna do Norte de sexta-feira, 18 de junho de 2010, foi
a última fechada no prédio
nº 450 da rua dos Bentos.
A continuidade em sua caminhada secular passaria a
ter como endereço a praça
Barão do Rio Branco, 25
(Largo São José). A edição
seguinte já foi fechada em
sua nova casa: o histórico
Largo São José. Considerado centro histórico do
município, o local, que já
contava com a igreja São
José, construção de 1848;
com o antigo prédio do Legislativo (Palacete Tiradentes), construído entre 1862
e 1865; prédio do Correio,
inaugurado em 1960; Externato São José, fundado
em 1924 (atual Bom Jesus
Externato), ganhava outra
entidade centenária como
vizinha, o jornal Tribuna do
Norte, fundado em 1882.
O prédio, suas atuais
instalações, de acordo com
o projeto n° 69/2010, de
autoria do vereador José
Alexandre Faria e subscrito
pelos vereadores Ricardo
Piorino, Toninho da Farmácia, Dr. Marcos Aurélio,
Dr. Jair Roma. Martim César e pela vereadora Geni
Ramos - Dona Geni,o prédio público recebeu a denominação de “Domingos
José Ramos Mello”.
A VOLTA À
CONDIÇÃO DE
DIÁRIO
A edição de nº 8.289,
de 21 de janeiro de 2014,

marcou o retorno do jornal à condição de diário,
passando a contar com
edições às terças, quartas,
quintas e sextas-feiras,
sendo que as edições das
sextas-feiras permanecem
nas bancas sábados, domingos e segundas-feiras.
POR QUE TRIBUNA
O tratamento no feminino – a Tribuna – explica-se pelo fato que no
tempo de sua fundação,
jornal era denominado
“folha” e geralmente possuíam um só caderno. A
origem da denominação
“folha” surgiu em 1566,
em Veneza, Itália, com a
iniciativa do governo veneziano de publicar folhas
manuscritas, as espalhando pelas ruas. Para lê-las,
a população teria que pagar uma pequena quantia
chamada “gazetta”. Foi a
partir daí que a palavra
gazeta (também feminina)
passou a ser utilizada para
denominar todas as folhas
escritas, as publicações
políticas, doutrinárias, literárias ou noticiosas.
Retornando ao tempo
da fundação da Tribuna do
Norte, temos a informação
de que naquela época havia
um processo tipográﬁco
por intermédio do qual se
determinava o formato (altura e largura) e o número
de páginas de um periódico de acordo o número de
dobras veriﬁcadas na folha
de papel de impressão.
A folha sem ser dobrada (in plano) formava
duas páginas; dobrada ao
meio (in fólio) formava
quatro páginas; dobrada
duas vezes (in quarto) formava oito páginas etc.
A edição nº1 da Tribuna saiu com quatro páginas (in plano), formato
30x46cm, diagramada em
cinco colunas, exceto a
última página, destinada
aos anúncios.
Semanário publicado
aos domingos, a folha liberal, depois republicana, do Dr. João Romeiro
surgiu com a missão de
ser um manifesto, uma

“tribuna”. Não o lugar
elevado onde os oradores
falam, mas antes o púlpito
modesto destinado à prática do bom jornalismo.
POR QUE
“DO NORTE”
O complemento “do
Norte” foi atribuído porque Pindamonhangaba,
localizada no médio Vale
do Paraíba, estava incluída num antigo itinerário
dos bandeirantes denominado “Caminho do Norte”,
por localizar-se ao norte
da província de São Paulo,
ou seja, da cidade de São
Paulo, o ponto de partida
dos Bandeirantes rumo a
Minas Gerais.
Obs.: Pindamonhangaba recebeu o título de
“Princesa do Norte” em
1860, quando o cronista
e poeta Emílio Zaluar em
“peregrinação pelo norte
da província”, visitou a
cidade e se encantou com
o lugar. Não foi somente
a beleza bucólica que impressionou Zaluar, mas
também a vida cultural e
social dos habitantes daquela Pindamonhangaba
de títulos nobiliárquicos,
brasões e palacetes.
PARTICIPAÇÃO
NA HISTÓRIA
O jornal Tribuna do
Norte participou e divulgou importantes acontecimentos históricos do país
como: Abolição da Escravatura (seu fundador era

abolicionista), Proclamação da República (a Tribuna foi republicana), 1ª
Guerra Mundial, Revolução Constitucionalista de
1932, 2ª Guerra Mundial,
e, ainda no século XX, a
campanha das Diretas Já.
OS MAIS ANTIGOS
1º - Diário de
Pernambuco
Recife/PE (7/11/1825)

2º - O Mossoroense

Mossoró/RN (17/10/1872)

3º - O Estado de
São Paulo

São Paulo/SP (1º/1/1875)

4º - O Fluminense
Niterói/RJ (8/5/1878)

5º - Tribuna do Norte

Pindamonhangaba/SP
(11/6/1882)

6º - Gazeta de
Alegrete

Alegrete/RS (1º/10/1882)

7º - Diário de
São Paulo

(Fundado sob a
denominação Diário
Popular, mudou o nome
em 2001) - (8/11/1884)

8º - O Taquaryense
Taquari/RS (31/7/1887)

9º - Gazeta de Minas
Oliveira/MG (4/9/1887)

10º - Diário Popular
Pelotas RS (27/8/1891)

A TRIBUNA DO
NORTE ATUALMENTE
Noticiando acontecimentos diversos do município e as divulgações referentes às atuações das
secretarias, departamentos e setores da Prefeitura, das demais entidades públicas ou privadas, comércio, indústria etc., o jornal prossegue em sua
condição de diário do cidadão pindamonhangabense. Suas páginas seculares – são 137 anos de
existência ininterrupta – registram fatos e fotos
relacionados ao cotidiano, educação, cultura, esportes, sociais e demais editorias, também divulgando o Legislativo Municipal (matérias previamente elaboradas pela Assessoria de Imprensa da
Câmara junto aos vereadores).
Desde janeiro de 2017, encontra-se sob a direção da jornalista Jucélia Batista Ferreira, atual
presidente da Fundação Dr. João Romeiro.

