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Começam as obras de 
revitalização da rua dos Andradas

O centro de 
Pindamonhangaba está 
recebendo obras de 
revitalização e �icará mais 
atrativo e acessível. Na última 
semana, começou a troca 
de piso na praça Monsenhor 
Marcondes e, nos próximos 
dias, terá início a reforma das 
calçadas da rua dos Andradas, 
com impedimento da via.

As obras terão duração 
de três meses. Durante este 
período, de acordo com o 
Departamento de Trânsito, a 
rota alternativa é feita pela 
rua dos Andradas, rua João 
Romeiro, rua Martim Cabral, 
rua Gregório Costa, rua dos 
Expedicionários e praça 
Monsenhor Marcondes.
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Detran  alerta sobre riscos do transporte escolar clandestino

Pinda sedia Torneio Regional de Ginástica Rítmica

“ExpoPinda 2019” conta 
com Festival Gastronômico

Segue até domingo (28), a “ExpoPinda 
2019”, realizada pelo Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba, em seu Recinto de 
Exposições, na rua Frederico Machado, centro. O 
evento, com entrada gratuita, oferece atividades 
para toda a família, como um festival de 
gastronomia rural,  apresentações de animais e  o 
esperado torneio leiteiro.
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Editorial

Reprodução/Internet

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras. Professora com 
doutorado em História 
e Filoso� a da Educação 

Matemática.

O JARDIM DE MARINA 

Mar, Marina, imensidão. Assim eu de�ino Mari-
na das Graças Furtado, mineira de São Gonçalo do 
Sapucaí que, em 1970, veio para Pindamonhanga-
ba e aqui trabalhou, criou seu único �ilho e se esta-
beleceu. Nestas cinco décadas, fez grandes amigos, 
constituiu uma nova família com “pais, irmãos, 
tios e �ilhos do coração” e, na pequena varanda de 
sua casa, cultivou um extraordinário jardim. 

 Toda vez em que passo por sua rua, suas 
plantas me chamam para um dedo de prosa. Fico 
encantada com a beleza do conjunto e a variedade 
das espécies cultivadas num espaço tão diminuto: 
5 m². As �lores de seus gerânios e de sua primavera 
saltam pelo vão da grade e pintam de diferentes 
tons de rosa a rua José da Silva Andrade. Entre sa-
mambaias, avencas, rendas portuguesas e árvore 

Eu indico

Se está procurando por 
uma minissérie que te 
prenda até o �im, então você 
precisa conferir “Objetos 
Cortantes”, de Gyllian Flynn. 
Na trama, a jornalista Ca-
mille, interpretada por Amy 
Adams, retorna à pacata 
cidade onde cresceu para 
trabalhar no assassinato de 
duas adolescentes ao mes-
mo tempo em que precisa 
enfrentar outro desa�io, que 
é Adora, sua rigorosa mãe, 
papel executado por Patricia 
Clarkson.

“Vale dar aquela conferida 
na minissérie pois, com o de-
senrolar dos acontecimentos, 
Camille vai descobrindo que, 
além do clima mórbido que 

A indicação desta semana é a 
minissérie “Objetos Cortantes”

Reprodução/Internet

paira sobre a cidade, o passado 
de sua família é tão sombrio 
quanto os assassinatos”.

Leonardo Vargas 
Universitário

da felicidade, �lorescem as orquídeas e os lírios da 
paz, os copos-de-leite e as �lores-de-maio, as lavandas 
e as alfazemas, as petúnias e os gerânios pendentes, 
as rosas e as kalanchoes. E, para minha surpresa, em 
vasos suspensos ou apoiados em pequenas bancadas, 
está sua horta de salsinha, cebolinha, alface, couve, 
alecrim e rúcula. Isto sem mencionar a gruta de pe-
drinhas brancas dedicada à Nossa Senhora de Lour-
des e à Santa Bernadete, que anuncia aos transeuntes 
que esse santuário de plantas é sagrado e consagrado 
a Deus.

 De tanto apreciar a beleza desse jardim, um 
dia tomei coragem, bati palma e chamei: “Ô de casa!”. 
Lá de dentro daquela “casinha de boneca”, saiu uma 
senhora de olhos cor de mel e de alma dulcíssima. 
Elogiei seu capricho com o jardim, e ela, de coração 
festivo, abriu o portão, convidou-me a entrar e, como 
boa mineira, foi enredando-me com a história de suas 
plantas. Uma história puxava outra, que puxava ou-
tra, que não tinha �im... Como a imensidão do amor 
de Marina por suas �lores, seus vasos, suas verduras! 
Esse amor, disse-me ela, vem da infância: sua mãe da-
va-lhe uma �lor para brincar e ela, menina de colo, 
não a despetalava. Respeito? Outro ingrediente secre-
to com que Marina cuida de seu jardim, além da rega 
diária, das podas necessárias, da transferência das 
mudas e do cuidado com a sombra e o sol forte.

Aos que desejarem cultivar plantas, �lores ou ver-
duras, vale a dica: no jardim de Marina, à nossa dis-
posição, estão as sementes de seu amor à Natureza. 
Graça divina com que Marina foi abençoada e que 
ela reparte com a neta e os bisnetos, os vizinhos, os 
amigos, a grande família que constituiu em nossa ter-
ra, entre nossa gente. Aos que por lá passarem, não 
percam tempo: parem, apreciem, batam palma e cha-
mem: “Ô de casa!”. Se uma senhora de olhos da cor de 
mel e de alma dulcíssima vier ao portão, alegre-se: é 
Marina das Graças Furtado, �lor que se encontra no 
santuário de todas as �lores que desabrocham à beira 
de nossos caminhos e que perfumam nossa existência 
para sempre.

Dona Marina... uma senhora de olhos cor 
de mel e de alma dulcíssima

Juraci Faria): 
Juraci Faria

Pinda sedia Torneio Regional 
de Ginástica Rítmica

“Ebop Vale do Paraíba 2019” 
está com inscrições abertas

Pindamonhangaba sedia desde a quar-
ta-feira (24) até domingo (28), o Torneio 
Regional de Ginástica Rítmica. A abertura 
aconteceu no ginásio Juca Moreira, local onde 
ocorrem as disputas. As competições começa-
ram na quinta-feira (25) a partir das 13h30.  

O torneio é realizado pela parceria 
entre a Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura (Semelp), e a Fe-
deração Paulista de Ginástica. Entrada 
gratuita. 

Colaborou com o texto: Dayane 
Gomes

A Escola Bíblica de Obreiros e 
Pregadores (Ebop) do Vale do Pa-
raíba promoverá outra conferência 
religiosa em Pindamonhangaba, em 
agosto. O evento organizado pela 
Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus está com inscrições abertas 
para aqueles que queiram partici-
par do encontro regional. Os cadas-
tros são obrigatórios e podem ser 
feitos pelo site www.ebopvale.com.

Assim como na edição ante-
rior, realizada no ano passado, o 
“Ebop” acontecerá na Fundação 
Universitária Vida Cristã (Fun-
vic), também conhecida como 
Fapi. Em 2019, o tema será “A 

Grande Comissão no Contexto da 
Pós-Modernidade” e contará com 
plenárias públicas de cinco pas-
tores. A programação tem previ-
são de início às 9  e término às 18 

horas no asábado (24).   
Para mais informações acesse 

o site do evento ou entre em con-
tato com a organização pelo tele-
fone (12) 98118-1232.

Edição passada reuniu evangélicos no auditório da Funvic

Divulgação

Urbanidades
Revitalizar é sinônimo de: reanimar, revigorar, reavivar, 

renovar, vivi�icar, reviver ...
Nesta edição, mostramos que o centro de 

Pindamonhangaba está recebendo obras de revitalização e 
�icará mais atrativo e acessível. Na última semana, começou a 
troca de piso na praça Monsenhor Marcondes e, nos próximos 
dias, terá início a reforma das calçadas da rua dos Andradas. 
As obras terão duração de três meses. 

Já a obra na praça Monsenhor Marcondes, que já está 
em andamento, terá cinco fases. Está totalizada em R$ 214 
mil e terá foco na acessibilidade do passeio público, com a 
instalação de piso podotátil e rampas.

O chafariz da praça também está passando por estudo para 
sua revitalização. 

Muitas áreas centrais das cidades médias paulistas estão 
sofrendo, em vários graus, os impactos do crescimento urbano. 
Em muitos casos, sem incentivo para uso, chega o abandono, 
que traz com ele o aumento da criminalidade, desperdício de 
infraestrutura e desvalorização da região.

Para evitar que isso ocorra, surge uma nova demanda, a 
de revitalização desses espaços, para que eles possam voltar a 
desempenhar seu papel para a população.

As cidades, através do poder público, agentes comunitários 
e empresas privadas, respondem de maneiras diferentes a 
essa questão, mas é consenso entre as partes que o papel da 
reurbanização de tais áreas vai além de deixar a cidade mais 
bonita. 

Resgatar a história, a acessibilidade e a beleza de espaços 
públicos fortalece o mercado e o comércio da região no qual 
estão inseridos, gera empregos direta ou indiretamente, e 
ainda cria um ambiente mais agradável para os moradores 
locais, que certamente �icarão gratos pelo feito.

Por isso, é importante o poder publico e a iniciativa privada 
unirem-se para que se obtenha os resultados tão importantes 
para a população. É o que a administração municipal de Pinda 
está fazendo.
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Começam as obras de revitalização 
da rua dos Andradas 

Igreja Batista promove Escola Bíblica de Férias

O centro de Pindamonhanga-
ba está recebendo obras de re-
vitalização e ficará mais atrativo 
e acessível. Na última semana, 
começou a troca de piso na pra-
ça Monsenhor Marcondes e, nos 
próximos dias, terá início a refor-
ma das calçadas da rua dos An-
dradas, com impedimento da via.

As obras terão duração de três 
meses. Durante este período, de 
acordo com o Departamento de 
Trânsito, a rota alternativa é feita 
pela rua dos Andradas, rua João Ro-
meiro, rua Martim Cabral, rua Gre-
gório Costa, rua dos Expedicioná-
rios e praça Monsenhor Marcondes.

O investimento é de R$ 328 mil 
da iniciativa privada, por meio de 
participação comunitária estabele-
cida através do Programa de Expan-
são Industrial, lei nº 5602/2013, 
decreto nº 5020/2014.

Antes do anúncio oficial do 
início das obras, a Prefeitura visi-
tou todos os comerciantes do tre-
cho afetado da Rua dos Andradas, 
e realizou reunião para ajustes e 
adequações. A Acip – Associação 
Comercial e Industrial de Pinda-
monhangaba –, por meio do pre-
sidente Thiago Derrico, está par-
ticipando de todas as fases.

Segundo a secretária de Obras 
e Planejamento da Prefeitura, 
Marcela Franco, o trecho da rua 
dos Andradas que receberá a 
obra estará impedido para veícu-
los, mas liberado para pedestres 
durante a parte da manhã. Foi 
acordado com os comerciantes e 
bancos daquela área a realização 
da obra das 14  às 22 horas, para 
menor transtorno possível.

Praça Monsenhor

A obra na praça Monsenhor 
Marcondes, que já está em anda-
mento, terá cinco fases, cada uma 
com início e fim antes de começar 
a próxima. Está totalizada em R$ 
214 mil (convênio federal) e terá 
foco na acessibilidade do passeio 
público, com a instalação de piso 
podotátil e rampas.

Além das obras em andamen-
to, estão em planejamento a fase 
2 da rua dos Andradas, a partir 
da praça até o cruzamento com a 
avenida Coronel Fernando Pres-
tes. O chafariz da praça também 
está passando por estudo para 
sua revitalização. 

Trânsito será interditado no 
trecho que receberá as melhorias

O trecho da rua dos Andradas em obras estará impedido para passagem de veículos, mas liberado para pedestres

Entre os dias 25 a 27 
de julho, a Primeira Igre-
ja Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba rea-

Prefeitura realiza ações para a preservação no Ribeirão Grande
Colaborou com o texto: 

Victor Gobbo

A Secretaria de Meio Ambiente, pre-
ocupada com a qualidade das águas do 

Ribeirão Grande e trabalhando sempre com 
o intuito de preservar as riquezas naturais 
do município, iniciou na última semana 
um trabalho de levantamento das questões 
sanitárias no bairro, visitando suas residên-

cias e analisando qual é o tipo de destino 
que é dado ao esgoto. A ideia é avaliar se 
o que as residências dispõem atualmente 
é adequado do ponto de vista ambiental, 
evitando assim a contaminação dos recur-
sos hídricos.

No intuito de propor as melhores 
soluções, a equipe da Secretaria de Meio 
Ambiente está realizando perfurações 
no solo para verificar a profundidade do 
lençol freático em determinados pontos. 
Além disso, foi realizada reunião com os 
moradores do bairro, no centro comuni-
tário, para poder divulgar essas ações e 
pedir a colaboração da população a fim de 
preservar a área.

Para a secretária de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Martin, é preciso que 
a população se conscientize que para 
construir ou ocupar a região é necessário 
o cuidado com o meio ambiente e a auto-
rização da prefeitura. “A principal questão 
que interfere na qualidade das águas é a 
falta de saneamento adequado decorrente 
da ocupação sem critérios. Estamos tra-
balhando para que possamos recuperar 
as águas enquanto é tempo. Mas para isso 
precisamos da colaboração de todos”, disse 
a secretária.Equipe da prefeitura iniciou levantamento de questões sanitárias no bairro

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CASA 
C/ 250,00M² Á. TERR. E101,95M² CONSTR.
R. RAMIRO ALVES DOS SANTOS, (Lt 32 da Qd N-5)
LANCE MÍNIMO: R$ 46.000,00 
  30/07/2019 ÀS 11hFA Ç A U M A S I M U L A Ç Ã O N O S I T E :

PINDAMONHANGABA-SP

Já no sábado, das 9 h às 
12h30, as atividades ocor-
rerão no campo de futebol 
do Santa Helena, na Estra-
da Municipal Jesus Antônio 
de Miranda, Cruz Pequena, 
zona rural do município.

A população da comu-
nidade Cruz Pequena tam-
bém participará da progra-
mação juntamente com a 
Igreja Batista.

A Escola Bíblica de Fé-
rias é organizada pelo 

Ministério Infantil junta-
mente com os demais mi-
nistérios da Pieb Pinda, 
contando com o auxílio de 
vários irmãos voluntários. 

Pessoas interessadas 
poderão se inscrever ao 
início de cada dia do even-
to. Para mais informações, 
consultar a liderança da 
Igreja Batista através do 
telefone (12) 98161-3660 
e/ou pelo e-mail infantil@
piebpinda.org.br.

liza a Escola Bíblica de 
Férias – EBF 2019, com 
diversas programações 
abertas e gratuitas para 

crianças de 5 a 12 anos 
de idade.

O evento abordará o 
tema “Presentes e Recom-

pensas” e contará com vá-
rias ações como aprendiza-
dos sobre a Bíblia Sagrada, 
louvores ao Senhor Deus, 
contações de histórias, 
brincadeiras, dinâmicas e 
atividades voltadas ao pú-
blico infantil. 

Na quinta e na sexta-fei-
ra, das 14 às 17 horas, as 
atividades se concentrarão 
na sede da igreja (traves-
sa Marquês do Herval, 96, 
centro).

Evento abordará o 
tema “Presentes e 
Recompensas”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 22/2019, 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 estabele-
cido 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 07/08/2019, 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: 12420-010devendo, para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mí-
nimo, 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) acompanha-
do dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do documento 
de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b)Para condutor estran-
geiro, 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 representan-
te 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.pindamo-
nhangaba.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 A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

 Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
DKF0672 B440242620 12/06/19 54600  GFY2949 Z440033140 04/06/19 55412
LQA1119 Z440033302 14/06/19 55412  EIL6117 B440249337 03/06/19 72930
LQA1119 Z440033276 12/06/19 55412  LKR2700 B440250047 11/06/19 57463
DKS1906 B440250524 12/06/19 51851  AKD8910 Z440033217 08/06/19 55412
FPA9557 B440250445 13/06/19 59162  BUV1545 B440250556 19/06/19 51851
CYM7656 B440250391 09/06/19 54870  ETM2730 Z440033255 11/06/19 55412
CZF1297 B440250491 15/06/19 60412  FJE5563 B440250466 12/06/19 76331
EYJ8214 B440250226 11/06/19 76332  EAN8025 Z440033245 11/06/19 55412
CLK0039 B440250674 18/06/19 57463  FTE6939 B440250990 22/06/19 54526
CBO8163 B440250559 19/06/19 51930  DKC7641 B440250606 15/06/19 54522
BWZ9306 Z440033253 11/06/19 55412  BTB3794 B440250689 19/06/19 57463
EGL0431 B440250585 18/06/19 54523  FLE8329 Z440033360 18/06/19 55412
CRH9469 B440250671 18/06/19 57463  KDX6079 B440250357 19/06/19 57463
KVN1C10 B440244836 05/06/19 57463  KDX6079 B440250672 18/06/19 57463
LHD4135 B440244811 03/06/19 57463  LUW2808 B440250554 19/06/19 76331
HKP3077 B440250002 05/06/19 51851  BVS2849 Z440033386 22/06/19 55412
KUC5038 B440244837 05/06/19 57463  CPJ5403 B440250692 19/06/19 57463
ESQ2836 B440250476 14/06/19 52070  JTA9350 B440250293 19/06/19 60681
EAO9537 B44025135 19/06/19 76331  KXZ8923 B440250493 18/06/19 57463
GWZ6391 B440250531 14/06/19 76331  DQV2284 B440249400 11/06/19 54790
EQV1353 B440249137 12/06/19 51851  EPV9885 Z440033327 17/06/19 55412
PWQ3643 B440250240 13/06/19 76331  BQO9799 Z440033321 15/06/19 55412
FGK6350 B440250467 12/06/19 76331  DSQ0739 B440249506 12/06/19 54526
PWQ3643 B440250239 13/06/19 51851  HHZ5982 B440250388 09/06/19 54522
EGI4433 B440249140 12/06/19 51851  EAO8346 B440250533 14/06/19 76331
FKU1278 B440249743 18/06/19 76252  CAH1323 B440250238 13/06/19 51851
EIL5544 B440250324 13/06/19 54790  EIB9906 Z440033450 26/06/19 55412
DSF9073 B440250155 07/06/19 51930  ENR7452 B440249864 19/06/19 51851
FFG3410 B440250396 09/06/19 76251  FUS8230 Z440033447 26/06/19 55412
CNV3078 B440249199 31/05/19 51851  EAY1033 Z440033491 28/06/19 55412
BUC1620 B440249202 31/05/19 51851  ENR9053 Z440033414 24/06/19 55412
EMU1500 B440249348 31/05/19 57463  ENR9053 Z440033456 26/06/19 55412
EKH2826 B440249580 04/06/19 57463  EKO1451 Z440033476 27/06/19 55412
DUO8725 B440242743 05/06/19 54870  CFH0959 B440250365 15/06/19 54523
OKC0455 B440247899 03/06/19 57463  CFH0959 B440250984 22/06/19 54523
FXS3362 B440247898 03/06/19 57463  ETG0699 Z440033418 25/06/19 55412
EUA4025 Z440033136 03/06/19 55412  DSY1495 Z440033445 26/06/19 55412
GUX3962 B440249811 04/06/19 57463  DNZ0559 B440249486 06/06/19 73662
EMU1500 B440249809 04/06/19 57463  KCU2251 B440249357 04/06/19 57463
ENR8036 B440249484 05/06/19 51851  BUD5549 B440244860 05/06/19 57463
EWT0507 B440249780 07/06/19 61220  FEX3954 Z440033188 07/06/19 55412
FMD5239 Z440033242 10/06/19 55412  FEX3954 B440249621 07/06/19 76331
BQV5656 Z440033118 01/06/19 55412  CQE1030 B440250385 09/06/19 57200
CUC6876 B440250415 13/06/19 57463  MAM2075 B440247754 03/05/19 51851
CNV3583 B440249604 12/06/19 51851  HGA4475 B440244929 06/05/19 58192
JTM8058 B440250675 18/06/19 57463  EGD4231 Z440032896 20/05/19 55412
FNN2221 Z440033379 21/06/19 55412  CXC7896 Z440032950 22/05/19 55412
DDH1952 B440250512 18/06/19 55920  FDV2710 Z440032934 21/05/19 55412
DMQ5378 Z440033278 12/06/19 55412  CQE1030 B440250384 09/06/19 53800
JTM8058 B440249845 12/06/19 57463  EQC7344 B440249391 08/06/19 54521

ETU7970 B440243071 14/06/19 57463  FBB3504 B440250477 17/06/19 51851
GFP8680 B440249547 31/05/19 57463  ENB2783 Z440033353 18/06/19 55412
BVS2849 B440249601 01/06/19 55680  MSP9355 B440249810 04/06/19 57463
DIX3814 B440250160 08/06/19 51930  LOF9534 B440248412 19/05/19 51851
BOH6700 B440249376 04/06/19 51851  DIC6360 B440248319 14/05/19 51851
CLN7544 B440249914 09/06/19 76331  ERM6556 B440248582 15/05/19 51851
GPM9877 B440249112 14/06/19 76331  FZE2728 B440248437 14/05/19 51851
BTC6803 B440249504 12/06/19 51851  FBS1255 B440248543 15/05/19 51851
DUR0521 B440250508 18/06/19 76331  ESW9100 B440242893 17/05/19 60412
CUA1383 B440244876 18/06/19 57463  DIC6360 B440248466 13/05/19 51851
LUY1292 B440244880 19/06/19 57463  DQF8310 B440247987 14/05/19 51851
KTT1164 B440250295 19/06/19 57463  GSG1217 Z440033071 29/05/19 55412
LGT2421 B440244877 18/06/19 57463  CHN8566 B440249454 30/05/19 60683
EGL0341 Z440033370 19/06/19 55412  CLK6423 B440249984 05/06/19 57463
BUP6875 B440250617 16/06/19 57463  FBS9221 B440249102 11/06/19 51851
BTD3572 B440250244 17/06/19 51851  PYE3679 B440250213 06/06/19 76331
BTD3572 B440250245 17/06/19 60683  EEM3389 Z440033251 11/06/19 55412
DZW3155 Z440033341 17/06/19 55412  ETM2730 Z440033139 04/06/19 55412
BOI6667 Z440033519 29/06/19 55412  ETM2730 Z440033209 07/06/19 55412
EAB0057 Z440033500 28/06/19 55412  DDH3145 B440250573 17/06/19 51851
KTT1164 B440250744 25/06/19 57463  EIL6236 B440250348 19/06/19 57463
GBO5809 B440249398 11/06/19 54526  BWR1408 B440250225 11/06/19 51851

  
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçãO

Controle 129/19 – LIMPEZA  TERRENO   QUINTAL  
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) RAYMUNDO RIBEIRO DIAS,  respon-
sável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCA BICUDO DE MELLO, N° 369 BAIRRO GALEGA  - 
QUADRA COBERTA  inscrito no município sob a sigla SO110811006000, Quadra B  ,   Lote , 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

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANçA DE PINDAMONHANGABA

Ordem do Dia
VII REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Data: 06 de Agosto de 2019       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro
• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações ado-
tadas pelo órgão policial durante mês de julho 2019.
b- Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante mês de julho 2019.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
Poderá ser excepcionalmente suprimida em razão do debate da Ordem do Dia
• Ordem do Dia com tema específico a ser tratado
Tema: “O uso de drogas lícitas e ilícitas - como trabalhar a prevenção junto aos nossos jovens” - 
apresentação de painel individual das instituições e entidades convidadas abaixo:
* Cap. Lucimeire Jerônymo - Polícia Militar 
* Dra. Renata Lourenço Costilas - Polícia Civil
* Dr. Alexandre Levy Perucci - Juiz Vara da Infância e Juventude
* Ministério Público - Promotoria de Justiça da Vara da Infância e Juventude
* Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
* Ana Paula de Almeida Miranda - Secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal
* José Sodário Viana - Secretário de Segurança da Prefeitura Municipal
* Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
* Conselho Tutelar de Pindamonhangaba
* Fernando Antunes Lima - Presidente Associação Pindamonhangabense Amor Exigente
* Eliane Prado Marcondes - Pró Coalizões Comunitárias Antidrogas
• Palavra aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h).
• Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 02/09/2019 – 2ª feira
Pindamonhangaba, 20 de julho de 2019.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA - BIêNIO 2017/2019
CONVOCAçãO – REUNIãO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.
Data: 30 de julho– terça-feira
Horário: 19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro
Pauta
- Aprovação das duas últimas atas;
- EmendasImpositivas;
- Edital do FMAPC e Tira Dúvidas no dia 13 de agosto;
- Informes Gerais.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2019

Alcemir José Ribeiro Palma
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura
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CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAçãOEDESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 24 de julhode 2019.
CONVOCAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Ficam convocados todos os conselheiros Municipais do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para a 2ª 
Reunião Ordinária, a saber:
Data: 25/07/2019 – Quinta-feira
Horário: 18:30horasprimeira chamada e ás 
19:00 horas segunda chamada.
Local: Sede do CMPDCN 
Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP.
Pauta:
• Dia Internacional da Mulher Negra e Caribenha;
• Diversos assuntos poderão ser debatidos durante o evento 
Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a justificativa ao 
email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br                          

Benedito Sergio Irineu 
Presidente do CMPDCN

Detran  alerta sobre riscos do transporte escolar clandestino
Prática teve penalidade aumentada por Lei Federal em julho

O que caracteriza um 
transporte escolar clandes-
tino, prática ilegal que teve 
a penalidade endurecida 
pela Lei Federal 13.855, pu-
blicada neste mês. E aquele 
revezamento de caronas en-
tre os coleguinhas do filho, é 
permitido? Com a proximi-
dade do retorno às aulas, o 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) traz orientações 
contra ciladas relacionadas 
a essa atividade.

A primeira recomenda-
ção é pesquisar. Busque re-
ferências em escolas e com 
pais de alunos.

O preço do serviço pode 
ser levado em conta, mas 
não deve ser o único cri-
tério. Desconfie de ofertas 
muito “generosas”.

A inscrição “escolar” na 
lateral do veículo não vale 
como garantia. Tanto o ve-
ículo quanto o motorista 
precisam seguir uma série 
de regras exigidas para a 
atividade.

Ao veículo, é obrigatório 
ter autorização da prefei-
tura; aprovação na vistoria 
semestral feita pelo Detran.
SP; cintos de segurança em 
número igual à lotação e ja-
nelas com trava para limitar 

a abertura em até 10 centí-
metros.

Já o motorista precisa 
ter habilitação na categoria 
“D” e ter curso de especiali-
zação para transporte esco-
lar (constar a inscrição “T.E” 
no verso da CNH).

Conduzir veículos esco-
lares sem autorização para 
tal finalidade é considerado 
transporte irregular. Essa 
infração passará de grave a 
gravíssima a partir de 7 de 
outubro, quando entra em 
vigor a nova lei federal que 
alterou o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

A multa de R$ 195,23 vai 
a R$ 1.467,35 (gravíssima 
multiplicada por cinco), com 
sete pontos na CNH e remo-
ção do veículo ao pátio.

Carona 
O revezamento entre 

grupos de pais para levar 
os filhos é permitido, des-
de que não haja cobrança. 
Praticada de forma legal, a 
iniciativa traz diversos be-
nefícios, como a interação 
entre os alunos, a promo-
ção da solidariedade, a pre-
servação do meio ambien-
te com menos carros em 
circulação, além de gerar 
economia de tempo e com-
bustível. Algumas escolas 
disponibilizam até aplicati-
vos que ajudam os colabo-
radores a se organizarem.

Cobrar pela carona ca-
racteriza infração de trans-
porte remunerado de pes-
soas sem licença para esse 
fim. Hoje, a multa é de R$ 
130,16 (média). A partir 
de outubro, o motorista 
flagrado receberá multa de 
R$ 293,47, sete pontos na 
habilitação e terá o veículo 
apreendido.

Cadeirinha
O uso das chamadas ca-

deirinhas nos veículos de 
transporte escolar não é 
exigido pela legislação fe-
deral. Todos, no entanto, 
devem ser transportados 
sentados e com cinto de se-
gurança afivelado.

Mas no caso da carona 
solidária, o item não pode 
ser esquecido. Crianças com 
até 10 anos de idade preci-
sam ser conduzidas no banco 
traseiro. As que têm entre 0 e 
7,5 anos, obrigatoriamente, 
devem estar na cadeirinha 
adequada para a idade. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAçãO

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
147/2019 (PMP 20830/2019) 
Para “aquisição de piso de concreto (bloque-
te), tipo intertravado, no formato sextavado”, 
com entrega dos envelopes até dia 08/08/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 148/2019 (PMP 20839/2019) 
Para “contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de limpeza 
e conservação predial, com fornecimento 
de mão de obra, saneantes domissanitá-
rios, das unidades escolares da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, pelo perí-
odo de 12 meses”, com entrega dos enve-
lopes até dia 08/08/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 149/2019 (PMP 20848/2019) 
Para “aquisição de medicamentos fitoterá-
picos para curativos por um período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 09/08/19 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO Nº 150/2019 (PMP 20849/2019) 

Para “aquisição de câmara de conservação 
de vacinas”, com entrega dos envelopes até 
dia 09/08/19 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO Nº 151/2019 (PMP 20858/2019) 
Para “aquisição de instrumentos musicais”, 
com entrega dos envelopes até dia 12/08/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 153/2019 (PMP 20861/2019) 
Para “aquisição de gás de cozinha para o 
preparo da alimentação escolar”, com entre-
ga dos envelopes até dia 07/08/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 154/2019 (PMP 20867/2019) 
Para “contratação de empresa especializa-
da na realização de serviços em exames de 
ecopplercardiograma adulto, teste ergomé-
trico e holter”, com entrega dos envelopes 
até dia 07/08/19 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

PREGÃO Nº 155/2019 (PMP 20870/2019) 
Para “aquisição de veículo”, com entrega 
dos envelopes até dia 13/08/19 às 14h e iní-
cio da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
156/2019 (PMP 20872/2019) 
Para “aquisição de material de serralheria”, 
com entrega dos envelopes até dia 13/08/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores infor-

mações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 061/2018 (PMP 12647/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 
19/06/2019, ao contrato 063/2018, que cui-
da de “contratação de empresa especializa-
da em telecomunicações”, para supressão 
de 16,41102757% do valor do contrato, 
correspondente a R$ 58.932,00, passando 
o valor do contrato para R$ 300.168,00, 
assinando pela contratante o Sr Fabrício 
Augusto Pereira, e pela contratada, empre-
sa Telefônica Brasil S.A, o Sr Rones Alves 
Machado Portela, e o Sr Alexandre Barreto 
da Gama Freitas. 

PREGÃO Nº 176/2018 (PMP 28213/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 
25/06/2019, ao contrato 205/2018, que cui-
da de “contratação de empresa especiali-
zada em serviços continuados de manu-
tenção preventiva e corretiva em veículos 
automotores, por demanda, com forneci-
mento de peças de reposição e acessórios 
originais e genuínos, para a frota de veícu-
los da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social do Município de Pindamonhangaba/
SP”, para acréscimo de 25%, correspon-
dente a R$ 38.458,44, passando o valor do 
contrato para R$ 192.292,20, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Elizandra Mara 
de Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara 
de Lima. 

Enem: prorrogadas as inscrições para servidores 
e professores trabalharem no exame

Até a próxima segunda-
feira (29), professores e 
servidores públicos podem 
se cadastrar para trabalha-
rem na aplicação do Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio). O período da ins-
crição, que era até 22 de 
julho, foi prorrogado para 
dar mais chances aos inte-
ressados.

A ideia é que os sele-
cionados possam atuar 
como certificadores repre-
sentando o Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Aní-
sio Teixeira). A autarquia 
é responsável pelo Enem, 
que este ano será aplicado 
em dois domingos, 3 e 10 
de novembro, em 1.728 
municípios brasileiros.

Pelo trabalho, os certifi-
cadores receberão R$ 342 

por dia de exame, o que 
equivale a R$ 28,50 por 
hora de trabalho.

Para participar é pre-
ciso se cadastrar na RNC 
(Rede Nacional de Certifi-
cadores), seja por meio do 
site ou do aplicativo para 
celular. Quem já tem cadas-
tro de anos anteriores no 
sistema pode atualizar as 
informações ou fazer a ins-
crição diretamente.

Entre os critérios de 
seleção, o Inep avalia se o 
candidato: é servidor pú-
blico do Poder Executivo 
Federal, em exercício em 
2019, ou docente da rede 
pública estadual ou mu-
nicipal de ensino, efetivo 
e registrado no Censo Es-
colar 2018; tem formação 
mínima em Ensino Médio; 
não está inscrito e nem 

tem parentes inscritos no 
Enem 2019; tem vínculo 
com qualquer atividade do 
Enem ou do Inep.

Os professores e ser-
vidores públicos que pas-
sarem nos quesitos serão 
convocados pelo Inep para 
uma capacitação a distân-
cia. Quem obtiver a nota 
mínima exigida garantirá a 
vaga.

Os certificadores são 
responsáveis por confe-
rir vários procedimentos, 
como a chegada e a aber-
tura dos malotes com 
provas e a distribuição 
das provas para os candi-
datos. Todo o trabalho é 
realizado por meio de um 
aplicativo, pelo qual são 
enviados alertas e relató-
rios ao Inep durante todo 
o processo.

Divulgação
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“ExpoPinda 2019” 
conta com Festival 
Gastronômico

Museu Histórico recebe exposição fotográ�ica

Segue até domingo (28), a 
“ExpoPinda 2019”, realizada pelo 
Sindicato Rural de Pindamonhan-
gaba, que está movimentando a 
cidade. O evento, com entrada 
gratuita, oferece atividades para 
toda a família, como um festival 
de gastronomia rural,  apresen-
tações de animais e  o esperado 
torneio leiteiro. A expectativa é 
que 3 mil pessoas visitem a festa.    

A festa terá uma área gastro-
nômica ocupada por estabeleci-
mentos pindenses. A expectativa 
dos organizadores é movimentar 
R$ 156 mil em agronegócios. “A 
população terá a oportunidade 

o torneio 
leiteiro é um 

dos principais 
destaques da 
programação

de conhecer o trabalho do pro-
dutor rural bem como as ativi-
dades desenvolvidas, por meio 
das apresentações de apartação 
e dos cães de pastoreio. Os convi-
dados poderão ainda experimen-
tar as comidas típicas servidas 
nos restaurantes da zona rural da 
cidade”, comentou Carlos Alberto 
Raposo Lopes, diretor do Sindi-
cato Rural, local onde acontece  o 
evento patrocinado pelas empre-
sas Comevap, Polinutri e Sicredi, 
com  apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

A programação inclui ainda 
apresentações de cães da raça 

Border Collie (cães de pastoreio), 
cavalos de apartação (raça quar-
to de milha), além de julgamento 
de caprinos e ovinos (raças anglo 
nubiana e sanny). Entre os ne-
gócios estão previstos: leilão de 
gado, comercialização de capri-
nos, ovinos e bovinos, produtos 

artesanais, máquinas e imple-
mentos agrícolas, sementes, en-
tre outros.

 Torneio 

O tradicional “Torneio Lei-
teiro” começou na quarta-feira 

(24) e vai até o sábado (27), com 
as modalidades “regularidade” 
e “alta produção”. Os primeiros 
colocados receberão prêmio em 
dinheiro. A entrega da premia-
ção e o tradicional banho de lei-
te acontecem no sábado, às 14 
horas. 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Museu Histórico Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
recebe a exposição “Ancestrali-
dades Contemporâneas”, com 18 
peças fotográ�icas, da fotojorna-
lista Cacau Fernandes. A mostra 
segue até o dia 20 de setembro.

As 18 fotogra�ias estão expos-
tas com olhar único para captar 
a essência do ser humano em 
suas diversas peculiaridades. São 
olhares mais poéticos que docu-
mentais sobre grupos sociais que 
celebram seus corpos.

Cacau Fernandes é graduada 
em fotogra�ia pela Universidade 
Estácio de Sá e pós-graduada na 
mesma instituição em imagem 
digital. Atuou como repórter fo-
tográ�ica por quatro anos no Jor-
nal O Dia. Produziu exposições 
coletivas e individuais, no Brasil 
e Exterior, ministrou aulas de fo-
togra�ia, palestras e atualmente 
dedica-se à realização de ensaios 
fotográ�icos, com ênfase em Foto-
gra�ia Documental.

A exposição poderá ser visita-
da de segunda-feira a sábado, das 
9 às 17 horas. O museu   �ica na 
rua Marechal Deodoro da Fonse-
ca, 260, centro.

Conselho Municipal da 
Comunidade Negra comemora 
“Dia da Mulher Negra”

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra de Pinda-
monhangaba promoverá nesta 
quinta-feira (25), às 18 horas, 
atividades em comemoração ao 
“Dia Internacional da Mulher 
Negra, Latina e Caribenha”.

A data foi criada há 26 anos 
por uma rede de mulheres afro-la-
tinas, durante reunião histórica na 
República Dominicana. No Brasil, 
em 2014, o dia 25 de julho foi de-
clarado como Dia Internacional da 

Mulher Negra a partir da iniciativa 
regional latino-americana e em 
homenagem à líder quilombola 
Teresa de Benguela, que viveu no 
Mato Grosso e lutou contra a escra-
vidão no século XVII.

Os organizadores destacam 
que a intenção é resgatar as 
mais ricas tradições de mulheres 
negras da cidade. Eles a�irmam 
ainda que este será um motivo de 
orgulho e satisfação para toda 
comunidade negra municipal.

O evento será realizado na 
sede do Conselho que �ica na tra-
vessa Rui Barbosa – 37, no centro 
de Pindamonhangaba.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Dezoito peças fotográfi cas da 
fotojornalista Cacau Fernandes 
estarão expostas no Museu até 
o dia 20 de setembro

Desde o ano de 
2014, o Brasil 
comemora o 
“Dia da 
Mulher Negra”
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga

Recordações da primeira escola 
de nível superior de Pinda
Nesta edição dedicada à relembrar a 
história, fatos, feitos, casos e causos 
da Princesa do Norte, recordaremos  
algumas curiosidades referentes 
a estudantes e mestres da nossa 
primeira escola de nível superior, a 
Escola de Farmácia e de Odontologia 
de Pindamonhangaba. 

Criada  de acordo com lei 
municipal, em 1º de outubro de 
1913    (assunto já abordado por 
esta editoria de história), a pri-
meira faculdade de Pinda, devido 
a uma série de denúncias de irre-
gularidades, teve seu reconheci-
mento suspenso por decreto de 
29 de abril de 1929. Uma exis-
tência efêmera, porém marcante. 
A vinda de estudantes de outras 
regiões movimentou o município 
naquelas primeiras décadas do 
século XX. A  animação estudantil 
era constante e contagiante.  

Oswaldo Barbosa Guisard, 
taubateano, que se tornou o mais 
novo farmacêutico do Brasil ao se 
formar por essa escola superior 
com apenas 16 anos, na turma 

de 1919, recorda em seu livro 
‘Taubaté no Aflorar do Século’, 
os  “bons tempos” de estudante 
do mencionado estabelecimento. 
“Eram nossos professores, Raul 
Moreira Marcondes na discipli-
na de Farmácia Química; Antônio 
Gomes Xavier, autor da fórmula 
do licor de cacau e do conhaque 
de alcatrão. Xavier, alto, elegante, 
sábio e discreto, lente de toxico-
logia e de bromatologia e o capi-
tão médico do Exército, dr. Oscar 
Varella Homem de Mello, sempre 
impecavelmente fardado, lente 
da cadeira de higiene”.

O autor relembra também 
que “muitas vezes ao ser aberta 
a porta da sala de aula, um gru-
po de colegas mais afoitos, mais 

brincalhões, 15 minutos antes, 
faziam o que chamavam a “ou-
verture musical da aula”. E era de 
se ver a “orquestra” original. Um 
tocava uma flautinha de folha de 
flandres; outro, gaita de boca; ou-
tro; pente coberto com papel de 
seda; outro dedilhava o lápis con-

 “Eram como se fossem meus 
filhos”. Eram os donos da cidade. 
Eram a autoridade e ninguém po-
dia com eles. Tomavam de assalto 
a confeitaria. Bebiam, comiam, 
faziam discursos e... não paga-
vam. No dia seguinte apareciam e 
resgatavam todo o estrago.”

Na mesma entrevista a João 
Martins, na crônica, o bondoso 
Vito Gallo relembrava:  

“Ah! Meu amigo! Eles me ensi-
naram que a vida deve ser vivida 
com alegria. Que sou hoje? Um 
velho alquebrado, saudoso e tris-
te! Minha única alegria é quando 
aparecem por aqui, todos os anos, 
religiosamente, para a comemora-
ção da festa de formatura. Abra-
çam-me, fazem-me festa... Apenas 
alguns já estão mais calvos como 
eu ou de cabelos grisalhos, e o 
pior é que diminui ano a ano o nú-
mero deles. A morte não permite 
que um ou mais de um participe 
da comemoração - e a gente vai 
vivendo, morrendo de saudade...”

Inesquecível reencontro...

Há 36 anos, no dia 20 de janei-
ro de 1974, em comemoração ao 
Dia do Farmacêutico, estiveram 
em Pindamonhangaba forman-
dos de 1917, 1919, 1922, 1923, 
1924, 1925, 1926 e 1927. O reen-
contro, organizado pelo dr. Her-
nor Salgado, contou com apoio do 
Conselho Regional de Farmácia, 
na época presidido pelo dr. Már-
cio Antônio da Fonseca, e com a 
cobertura dos jornais: Tribuna 
do Norte, Diário Popular e Folha 
de São Paulo.

O evento constou de missa 
celebrada pelo padre João José 
de Azevedo, que 50 anos antes 
também havia celebrada a missa 
de formatura da turma de 1924; 
visita aos túmulos de inesquecí-
veis colegas e professores da Es-
cola de Farmácia e Odontologia; 
almoço no restaurante do Bosque 
(onde atualmente funciona a Bi-
blioteca Rômulo Campos D’Ara-
ce); visita ao Palacete Visconde 
da Palmeira, antigo prédio da 
escola, atual sede do Museu His-
tórico e Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina. Ao responsável 
pelo museu, na época o dr. João 
Salles, foi entregue um livro com 
as assinaturas de todos os que 
estiveram presentes no histórico 
reencontro.

Vito Gallo e sua confeitaria, que ficava na rua Deputado Claro. Ao lado, 
os animados ex-alunos quando retornaram a Pindamonhangaba em 1974

O prédio da Escola de Farmácia e Odontologia no festivo dia da inauguração

tra os sólidos dentes; ainda outro 
a caixa de fósforos e assim por 
diante. E tocavam mesmo! E po-
dia se ouvir e ouvíamos mesmo.”

“Dessa turma saíram poste-
riormente  alguns médicos, um 
engenheiro, vários prefeitos do 
interior de São Paulo, vários ins-
petores da fiscalização farmacêu-
tica, laboratoristas, jornalistas...”

Eles movimentavam a cidade

Em “A Vida nos Balcões da 
Pequena Pindamonhangaba” - 
1997, a escritora Eloyna Salgado 
Ribeiro faz alguma referência so-
bre a Escola de Farmácia e Odon-
tologia, citando sua importância 
para o município. “Aquela escola 
trouxe vida à cidade, o comércio 
em geral girava em torno dos alu-
nos”, relembra.

A Confeitaria São João, popu-
larmente conhecida como Confei-
taria do Vito Gallo, era o local pre-
ferido pelos estudantes. Segundo 
Eloyna: “seu Vito gostava daque-
la criançada longe de casa, com 
pouco dinheiro a maior parte das 
vezes. Gostava mesmo. Não lhes 
negava fiado. No fim do ano, um 
ou outro ia embora, esquecendo 
a continha pendurada, e o seu 
Vito acabava se conformando”.

“Meus filhos, os estudantes” 

Confirmando aquilo que re-
gistrou a escritora Eloyna a res-
peito do carinho do comerciante  
pelos estudantes  de farmácia e 
de odontologia, encontramos no 
livro de João Martins de Almeida, 
Vultos de Pindamonhangaba (1ª 
série - 1957), na crônica intitulada 
“Meus Filhos, os Estudantes”, uma 
emocionante referência de Vito 
Gallo sobre os jovens alunos:  
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A rua Marechal 
Deodoro dos 

tempos da Escola  
de Farmácia, 

que funcionava 
no palacete 
Visconde da 

Palmeira (à frente 
à direita)

A Vida nos Balcões da Pequena Pindamonhangaba
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