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Prefeitura apresenta melhorias na feira livre
Divulgação

Local ﬁcou mais
bonito e acolhedor
tanto para os
comerciantes quanto
para os clientes

Muito mais que um local de compras, a feira livre de Pindamonhangaba tem um grande potencial turístico e, para tanto, diversas
adequações foram realizadas no espaço. Na última terça-feira (13), foi realizada uma reunião com os feirantes para marcar a
entrega das melhorias e ouvir as opiniões e as necessidades dos comerciantes daquela área. PÁGINA 3
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Itesp estuda regularização de 900
imóveis em Pindamonhangaba

Batalhão Borba Gato promove
atividades em celebração ao
“Dia do Soldado”
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“Bienal Literária” de Taubaté

Editorial
Ideias inovadoras

Divulgação

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

Inovação. Esta palavra nunca foi tão usada como
nos últimos anos. Elaborar projetos inovadores.
Ter ideias inovadoras. Tem sido o sonho de todo
pro�issional, principalmente, daqueles que estão
entrando no mercado de trabalho ou que pretendem
seguir carreira acadêmica e se dedicar às pesquisas.
Pensando nisso, o “Programa Inova Jovem 2019”
está com inscrições abertas para esta edição, visando
descobrir talentos entre os alunos do Ensino Médio
Regular e do Técnico.
As inscrições devem ser feitas pela internet e os
vencedores participarão de workshop, palestra e
treinamento sobre inovação – e ganharão, além de
certi�icado e troféu, premiação em dinheiro.
Neste ano, os projetos devem se basear nos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
(Organização das Nações Unidas) com temas
nas áreas de “Saúde e Bem-Estar”; “Educação de
Qualidade”; “Energia Limpa e Acessível”; “Cidades e
Comunidades Sustentáveis”; e “Consumo e Produção
Responsáveis”.
Con�ira a matéria completa nesta edição do jornal.
Se você tem uma ideia inovadora, participe e
deixe a sua contribuição para um mundo melhor e
sustentável!

Eu indico
A indicação desta semana é o
livro “Quem Me Roubou de Mim?”
Lançado pela editora Planeta, a obra faz uma re�lexão
acerca de como nossas carências
fazem com que idealizamos o
outro e através do sequestro da
subjetividade – que muitas vezes
nem nos demos conta; desenvolva relações tóxicas. Em ‘Quem me
roubou de mim?’ Padre Fábio de
Melo aborda uma violência sutil que a�lige muitas pessoas – o
sequestro da subjetividade. Essa
expressão refere-se à privação
que sofremos de nós mesmos
quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio
autor, ‘um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos,
de exercer nossa autonomia, de
tomar decisões e exercer nossa
liberdade de escolha.
“Eu indico este livro porque
no mundo de hoje diversas pessoas têm medo de ser quem verdadeiramente são, por receio de
serem julgadas e, consequente-

Reprodução/Internet

O mês de agosto terá novidade no campo da literatura. A
“1ª Bienal Literária de Taubaté”
acontecerá nos dias 24 e 25, das
10 às 20 horas. O evento de incentivo à leitura e divulgação de
pro�issionais regionais ocupará
o Via Vale Garden Shopping.
A programação envolverá escritores, editoras, artistas plásticos, músicos, atores e artesãos
do Vale do Paraíba. Entre os participantes, a autora Larissa Eloise Mendes Claro, de 8 anos, marcará presença, divulgando seu
livro “O Unicórnio Sem Asas”.
O Via Vale �ica na avenida
Dom Pedro I, 7.181 – residencial
Estoril (às margens da rodovia
Presidente Dutra), em Taubaté.

Escritora Larissa Eloise divulgará seu livro “O Unicórnio Sem Asas”

Inscrições para o vestibular da
USP vão até 20 de setembro
Os interessados em participar do vestibular 2020 da Universidade de São Paulo já podem realizar as inscrições. O
cadastro deve ser feito até 20
de setembro no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que seleciona
alunos para vagas nos cursos
de graduação da USP. A taxa de
inscrição é de R$ 182.
A primeira fase do processo seletivo ocorrerá em 24 de
novembro de 2019. Os aprovados seguem para a segunda
fase, nos dias 5 e 6 de janeiro
do próximo ano. A primeira
chamada será divulgada no dia
24 de janeiro.
Vale lembrar que, o pa-

Reprodução/Internet

gamento da taxa de inscrição,
usando o boleto gerado até 20
de setembro, deverá ser efetuado em bancos ou pela internet
antes do encerramento do expediente bancário do dia 24 de
setembro.

Os estudantes podem obter
mais informações sobre o Vestibular 2020 da USP por meio do
Manual do Candidato, disponível para consulta pela internet,
assim como o calendário da seleção e orientações aos alunos.
Maurício Cavalheiro

Pros

eando

O autor é escritor, membro da APLAcademia Pindamonhangabense
de Letras e da UBT-União
Brasileira de Trovadores – seção
Pindamonhangaba. Colaborador no
jornal Tribuna do Norte desde 1986

AO PÉ DA LETRA
mente, não serem aceitas perante
aos outros. Esse livro ensina a valorizar quem somos e assim �icarmos mais felizes, pois enxergamos
em nós algo muito bom.”
Francis Queiroz- Estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o
email: tribunapinda@gmail.com
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Foram os �ilmes que assistiu
na casa dos avós que despertaram nele o desejo de ser super-herói. Durante a infância,
importunou a avó para que �izesse capas, máscaras e outras
fantasias. E ela, com paciência
de Jó, sentava-se à máquina de
costura e produzia sonhos.
Ao avô sobravam outras incumbências, como providenciar
espadas, escudos e até fazer-se
de cavalinho. Os “superpoderes” do menino deixaram a cristaleira manca, com vidros trincados. Mas os alvos preferidos
eram os animais domésticos. A
cicatriz no rosto fora consequência da reação canina diante
de investida mais agressiva.
Ele cresceu sem abandonar
o sonho. Aos quinze, sobre galho da mangueira, com toalha
de mesa amarrada ao pescoço,
disse ao irmão que voaria igual
ao super-homem. Não adiantou
o apelo desesperado para que
desistisse. Horizontou os braços e alavancou-se. Estatelado
no chão, com dentes a menos,
assoprava: “Eu voei. Eu voei”.

Receando algo pior, os pais
o levaram ao psicólogo. Foi lá
que descobriu que poderia ser
super-herói sem ter superpoderes, como os salva-vidas e os
bombeiros.
O tratamento prossegue até
hoje. Quem o conhece diz que
“ele não bate muito bem”. Mesmo assim,conseguiu entrar no
Corpo de Bombeiros. No primeiro dia, maravilhado pelo
fardamento, olhava-se no espelho e a�irmava: “Agora você
é um super-herói de verdade!”.
A primeira missão foi resgatar a mulher que subira na árvore para apanhar abacates. O
comandante o advertiu:
- Vá com calma. Ela está em
estado de choque.
- Estado de choque? Peraí
que vou ligar pro meu primo.
Ele é eletricista. Não quero
morrer eletrocutado.
O comandante chegou a rir,
mas não o livrou da advertência.
Outros casos semelhantes
ocorreram. Mas houve um que
encerrou a carreira do super

-herói. Em tarde sem ocorrências, ele resolveu ligar à esposa.
Ciumento que era, queria saber
onde estava.
- Estou no Pechinchão. Bateria no �im. Está havendo grande queima...
A ligação caiu. Ficou desesperado. Contou ao comandante
sobre incêndio de grandes proporções. Segundos depois, viatura já se deslocava até o estabelecimento. Assim que chegaram,
sem autorização, se apoderou
da mangueira e ordenou que a
abrissem. Jatos intensos encharcaram a loja toda. O comandante interrompeu a operação
quando um dos clientes gritou:
- Vocês estão loucos!?
- Estamos debelando o incêndio e você nos chama de
loucos?
- Que incêndio? Onde vocês
viram fogo? Nem fumaça tem.
No meio da confusão, a esposa apareceu mais molhada do
que peixe de aquário. Explicou:
- Não há nenhum incêndio.
Apenas uma grande queima...
de estoque.
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Feirantes e prefeito Isael Domingues se reuniram esta semana

Prefeitura apresenta melhorias na feira livre

Muito mais que um local
de compras. A feira livre de
Pindamonhangaba tem um
grande potencial turístico
e, para tanto, diversas adequações foram realizadas
no espaço.
Na última terça-feira
(13), foi realizada uma reu-

nião com os feirantes para
marcar a entrega das melhorias e ouvir as opiniões
e necessidades dos comerciantes daquela área.
De acordo com a secretária de Obras e Planejamento da Prefeitura, Marcela Franco, a intenção das

intervenções realizadas no
espaço da feira livre foi tornar o local mais acolhedor
para o cidadão fazer suas
compras e proteger a área
da incidência de sol e chuva. “Este foi um projeto realizado com a participação
direta dos feirantes, conDivulgação

versando e identi�icando
as principais necessidades.
Primeiro, �izemos um reforço estrutural e, em seguida, todo o fechamento
lateral para proteção do sol
e da chuva”, explicou.
O prefeito Isael Domingues conversou com os feirantes e explicou um pouco
mais sobre as melhorias
que vêm sendo realizadas
em todo o centro de Pindamonhangaba, com o intuito
de destacar o potencial turístico da cidade.

“A rua dos Andradas,
a Praça Monsenhor Marcondes, a Praça Sete de
Setembro, a feira livre e,
em breve, a revitalização
da pintura do Mercado
Municipal fazem parte das
melhorias que estamos realizando para tornar o centro da cidade mais atrativo
para turistas e mais acessível e confortável para os
cidadãos. Hoje, aqui na feira, não temos mais aquelas
lonas azuis, rasgadas, que
eram necessárias, mas que

agora fazem parte do passado”, lembrou.
O espaço da feira livre
recebeu, ainda, todo um trabalho de comunicação visual, com os pontos turísticos
da cidade estilizados tanto
em painéis como nos toldos
ao redor, reforçando a proteção das bancas da feira.
Os feirantes receberam
também novas folhas com a
identidade visual padronizada, para a marcação dos preços, mantendo o visual harmônico no espaço da feira.

Divulgação

Shopping aumenta
oferta de serviço
Desde o ano passado 26 operações
entraram em funcionamento
O setor de shopping
center no Brasil vem registrando bons números nos
anos recentes. Uma pesquisa divulgada pelo Ibope em
2018 mostra que o espaço
desocupado nos centros de
compras apresentou redução nos últimos três anos:
de 50% nos shoppings
consolidados – inaugurados até 2012 –, e de 11%
em empreendimentos mais
recentes, inaugurados nos
últimos cinco anos.
Com as portas abertas
desde novembro de 2013,
o Shopping Pátio Pinda
entra na estatística dos números positivos. De 2018
até o fechamento do primeiro semestre de 2019,
o local registrou 26 novas

operações, todas em funcionamento atualmente,
em variados segmentos,
como gastronomia, vestuário, acessórios, brinquedos,
lazer, turismo, joias e serviços médicos. Entre as novas operações estão: Unimed, Laboratório Oswaldo
Cruz, Espaço Laser, CVC,
Chocolate Ink Tattoo, Montana Grill, Baunilha, Choperia do Pereira, Kalunga,
Lojas Americanas Express,
Miroa, Catylaine Jeans, Invenção Modas, Kid Stok,
Ludoka, Jian Presentes e
Vivacy, entre outras.
“Nós
acompanhamos
com atenção o cenário
econômico do País e da região, além de buscar estar
em linha com as tendên-

cias positivas do mercado de shoppings centers,
fazendo assim os ajustes
necessários”, destaca novo
gerente geral do Shopping
Pátio Pinda, Mauro Fontes. “Investimos no mix de
serviços, mas sem perder
a essência do lazer e das
melhores opções em compras.”
De janeiro de 2018 a junho de 2019, o centro de
compras registrou um aumento de �luxo médio de
pessoas e veículos em 23%,
com destaque em algumas
datas especiais. Neste ano,
no período de “Dia das
Mães” e “Dia dos Namorados”, a circulação foi 29%
maior em comparação com
a época do ano passado.

Itesp estuda regularização
de 900 imóveis em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba está iniciando uma parceria
com a Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo (Itesp). No
último dia 7, a instituição apresentou para o secretário de Habitação
da Prefeitura, Marcelo Martuscelli,
e o representante da Secretaria de
Negócios Jurídicos, dr. Vitor Duarte
Pereira, os estudos técnicos para regularizar 900 imóveis em Pindamonhangaba, dos quais 600 �icam no
bairro Goiabal e 300 no bairro São
Benedito.
A ação faz parte do Programa
de Regularização Fundiária Urbana e Rural, realizado pelo Itesp, que
já entregou mais de 3 mil títulos de
propriedade em 2019, em todo o Estado de São Paulo.
Segundo o secretário de Habita-

ção de Pindamonhangaba, Marcelo
Martuscelli, atualmente Pindamonhangaba conta com 43 núcleos
habitacionais que necessitam de regularização, com aproximadamente entre 8 mil e 10 mil moradias. “A
parceria com o Itesp é muito bemvinda e representa mais um passo
para a regularização fundiária em
nosso município”, declarou.
Para o diretor executivo da Fundação Itesp, Claudemir Peres, a regularização promove cidadania,
segurança jurídica e arrecadação
para o município.
No convênio, a Fundação Itesp é
responsável pelos trabalhos técnicos
especializados de levantamento cadastral, diagnóstico fundiário e levantamento georreferenciado para
�ins de regularização fundiária.
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Fundo Social de São Paulo
lança site para mulheres
em situação de
vulnerabilidade
O Fundo Social de São Paulo
lançou a plataforma virtual “SOS
Mulher”, que disponibiliza informações sobre segurança, saúde e
independência �inanceira para mulheres em situação de vulnerabilidade. O portal na internet é uma
ampliação do projeto que foi iniciado em março pelo Governo
do Estado, com o lançamento
do aplicativo de mesmo nome,
“SOS Mulher”, que permite que
as vítimas de violência doméstica peçam ajuda à polícia apertando apenas um botão do celular por
cinco segundos.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para
Adoção de Área Verde
Processo n.° 009/2019
Permissionário: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Permitente:
Dokar
Veículos, Peças e Serviços Ltda, CNPJ n.º
48.695.720/0001-45 nome fantasiaDokar
Veículos Objeto: áreas verdes localizados
Praça Pedro Batista Ramos e também a
Rotatória, em trecho compreendido como
praça do pastel da Inês” localizado Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, pelo
período de 60 (sessenta) meses contados
a partir da assinatura do Termo de Adoção,
de acordo com o Projeto Cidade Florida,
Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setembro
de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho
de 2018. Data da assinatura do termo:
12/06/2019.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 135/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a ROBERTO CERIBELLI MADI,
proprietário/responsável pelo imóvel situado a
RUA ANTONIO COZZI , S/NR, Bairro LESSA,
QUADRA 15 LOTE P-09E1 inscrito nesse
município sob a sigla: SO.11.14.05.001.000,
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
Controle 134/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a FABIANO AUGUSTO DA PALMA,
proprietário/responsável pelo imóvel situado
a RUA ANTONIO COZZI , S/NR, Bairro
LESSA, QUADRA 19 LOTE 03 inscrito nesse
município sob a sigla: SO.11.14.09.018.000,
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
Controle 133/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a FABIANA APARECIDA MIRANDA
DA SILVA, proprietário/responsável pelo
imóvel situado a RUA HENRIQUE HOMEM
DE MELLO , S/NR, Bairro LESSA, QUADRA
02 LOTE 30 inscrito nesse município sob a
sigla: SO.21.01.04.007.000, 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
Controle 132/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a LEONILDAS G. DE AVELAR
PIRE, proprietário/responsável pelo imóvel
situado a RUA HENRIQUE HOMEM DE
MELLO , S/NR, Bairro LESSA, QUADRA
02 LOTE 31 inscrito nesse município sob a
sigla: SO.21.01.04.008.000, 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
Controle 131/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a LEONILDAS G. DE AVELAR
PIRE, proprietário/responsável pelo imóvel
situado a RUA HENRIQUE HOMEM DE
MELLO , S/NR, Bairro LESSA, QUADRA
02 LOTE 33 inscrito nesse município sob a
sigla: SE23.02.07.001.000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel e a retirada
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de
responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de
29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS
DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de
Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do
Cardoso:
PREGÃO Nº 125/2019 (PMP 16711/2019) –
REABERTURA
Para “aquisição de fragmentadoras de papel”,
com entrega dos envelopes até dia 02/09/19
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 127/2019 (PMP 16717/2019) –
REABERTURA
Para “contratação de empresa especializada
no fornecimento de óculos de grau (armação
e lentes), com capa protetora”, com entrega
dos envelopes até dia 29/08/19 às 14h e
início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores
informações no endereço acima das 8h às
17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 140/2019 (PMP 17322/2019)
A autoridade superior, considerando a
análise técnica das amostras, homologou,
em 26/07/2019, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de colete balístico
nível III”, em favor da empresa Goemann
Comercial Eireli EPP, o item 01, no valor total
de R$ 39.501,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
143/2019 (PMP 18821/2019)
A autoridade superior homologou, em
30/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “aquisição de roçadeiras”, em favor
da empresa Martini Comércio e Importação
Ltda, o item 01, no valor unitário de R$
1.384,90.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
144/2019 (PMP 18822/2019)
A autoridade superior, considerando a análise
técnica das amostras pela Secretaria de
Educação, homologou, em 06/08/2019, e
adjudicou a licitação supra, em favor das
empresas, os itens (item-vl unit em R$):
Caco Comercial de Frutas Ltda: 01-10,40;
02-10,40; 04-13,50; Martinuci Comércio e
Representações de Produtos Alimentícios em
Geral Eireli: 03-10,83.
PREGÃO Nº 146/2019 (PMP 18824/2019)
A autoridade superior homologou, em
31/07/2019, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de aspirador urbano
para limpeza pública”, em favor da empresa
Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e
Ferramentas Ltda EPP, o item 01, no valor
total de R$ 21.510,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 127/2018 (PMP 20718/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 088/2019, de
25/07/2019, para “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de
diagnósticos por imagem radiológica com o
fornecimento de materiais, insumos e mão
de obra por proﬁssionais especializados
necessários à execução dos serviços,
impressão de imagens e emissão de laudos
médicos, pelo período de 12 meses”, no valor
de R$ 430.442,04, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como gestora
do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Ambrósio e Ambrósio
Radiologia Ltda EPP, o Sr Domício Ambrósio
Filho.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 340/2014 (PMP 29585/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de
30/05/2019,
ao
contrato
120/2015,
que cuida de “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços
de telecomunicações para acesso dedicado
a internet, acessos ponto a multiponto com
tráfego de dados, voz, imagem e telefonia
ﬁxa em conformidade com as especiﬁcações
constantes no termo de referência”, para
prorrogação até 02/06/2020, sendo que o
valor do contrato para o período será de R$
3.774.640,62, assinando pela contratante os
Srs: Fabrício Augusto Pereira, Nilson Luis
de Paula Santos, Marcela Franco Moreira
Dias, Júlio César Augusto do Valle, Ricardo
Alberto Pereira Piorino, Valéria dos Santos,
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Álvaro Staut
Neto, Anderson Plínio da Silva Alves, José
Sodário Viana, Antônio Carlos de Macedo
Giudice, Maria de Fátima Bertogna, e pela
contratada, empresa America Net Ltda, o Sr
André Oliveira das Neves, e o Sr Flávio Pinto
da Fonseca.
PREGÃO Nº 100/2016 (PMP 11270/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de
24/07/2019, ao contrato 179/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada
na realização de exames de endoscopia”,
para prorrogação até 04/08/2020, e reajuste
de 3,8647%, conforme variação do IPC
FIPE, passando o valor do contrato para R$
112.229,96, assinando pela contratante a
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Vieira Marques & Vieira Marques
Complementação Diagnóstica S/S Ltda, o Sr
Clovis Vieira Marques Junior.
PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de
28/06/2019,
ao
contrato
041/2017,
que cuida de “contratação de empresa
para fornecimento de mão de obra
especializada em urgência e emergência
para o gerenciamento, operacionalização e
execução de serviços de remoção terrestre
de pacientes e atendimento pré hospitalar
móvel de urgência e emergência Samu 192
do Município de Pindamonhangaba”, para
prorrogação até 29/12/2019, e reajuste
de 4,7566%, passando o valor total do
contrato para R$ 2.400.670,53, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos,
e pela contratada, empresa Pronto Vida
Emergências Médicas Ltda, o Sr Fabiano
Bazzo da Silva.

COMO FUNCIONA
O SOS MULHER será atualizado
diariamente com vídeos informativos de aproximadamente um minuto. Além de assistir, há a possibilidade de compartilhar o conteúdo
via redes sociais e aplicativos de
mensagens.
Os vídeos disponíveis na plataforma SOS Mulher foram produzidos e gravados por diversas
especialistas como delegadas, promotoras, juízas, médicas, psicólogas e economistas, entre outras,
que participaram do projeto de forma voluntária.

Combate à
obesidade:
Fapesp traz boa
notícia para
esta causa
De acordo com a
Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo), há mais de
650 milhões de pessoas
obesas no mundo e se a
tendência não for revertida, o número pode subir
para dois bilhões em dez
anos.
A boa notícia é que as
pesquisas estão avançando
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
Secretaria de Administração
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
DE POSTURAS
NOTIFICAÇÃO Nº2401/19 C

rapidamente na área. Estudos apoiados pela Fapesp
mostram que a obesidade
é acompanhada pela morte
de um conjunto de células
na região do cérebro chamados hipotálamo.
Essas células são sensores que avisam o corpo
que está na hora de parar
de comer. A morte celular
é causada por uma in�la-
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EDITAL DE INTERDIÇÃO

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

1000039-76.2018.8.26.0445
Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela
Matheus Isaac Generoso
Marilza Mangueira dos Santos Generoso

1000039-76.2018.8.26.0445
Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela
Matheus Isaac Generoso
Marilza Mangueira dos Santos Generoso

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARILZA MANGUEIRA DOS SANTOS GENEROSO, REQUERIDO
POR MATHEUS ISAAC GENEROSO - PROCESSO Nº1000039-76.2018.8.26.0445.

Justiça Gratuita

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARILZA
DOS
SANTOS
FAZ MANGUEIRA
SABER aos que o presente
edital
virem ou deleGENEROSO,
conhecimento tiveremREQUERIDO
que, por sentença
proferida em 10/04/2019 09:41:55, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARILZA
POR MATHEUS ISAAC GENEROSO
- PROCESSO Nº1000039-76.2018.8.26.0445.
MANGUEIRA DOS SANTOS GENEROSO, CPF 183.683.198-62, declarando-o(a)
RELATIVAMENTE incapaz, de exercer pessoalmente os atos da vida patrimonial, nos termos
do inciso III do art. 4º do Código Civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Matheus Isaac Generoso, que o representará em todos os atos e
negócios jurídicos. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
08 de agosto de 2019.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 10/04/2019 09:41:55, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARILZA
MANGUEIRA DOS SANTOS GENEROSO, CPF 183.683.198-62, declarando-o(a)
RELATIVAMENTE incapaz, de exercer pessoalmente os atos da vida patrimonial, nos termos
do inciso III do art. 4º do Código Civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Matheus Isaac Generoso, que o representará em todos os atos e
negócios jurídicos. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
08 de agosto de 2019.

se recuperam.
Essas pesquisas fazem
parte da série “Ciência SP”,
que traz alertas e soluções
para a epidemia da obesidade, com estudos realizados �inanciados pela
Fapesp.
Mais informações em:
http://agencia.fapesp.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA
ﬁca ﬁxado o prazo de 6 (seis) meses, a contar
da data da publicação da presente portaria,
tendo como garantia hipotecaria os seguintes
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
lotes: nº 171 ao 216 da Quadra “D” - 46
de Pindamonhangaba, no uso de suas
(quarenta e seis) lotes, totalizando a área de
atribuições legais,
8.353,67m2 (oito mil e trezentos e cinquenta
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis
e três metros quadrados e sessenta e sete
Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº
decímetros quadrados); nº 399 ao 403 da
9.785, de 29.01.99;
Quadra “L” - 05 (cinco) lotes, totalizando a
CONSIDERANDO, o interesse do Município
área de 995,44 m² (novecentos e noventa e
no desenvolvimento urbano da cidade,
cinco metros quadrados e quarenta e quatro
eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
decímetros quadrados); nº 404 ao 415 da
CONSIDERANDO,
a
necessidade
de
Quadra “M” – 12 (doze) lotes, totalizando a
aumentar a oferta de Lotes para ﬁns
área de 2.319,01m² (dois mil e trezentos e
habitacionais no Município.
dezenove metros quadrados e um decímetro
R E S O L V E:quadrado) ; nº 416 ao 430 da Quadra “N”
Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto
– 15 (quinze) lotes, totalizando a área de
Urbanístico e Habitacional do “Loteamento
3.011,08m² (três mil e onze metros quadrados
Residencial e Comercial Ipiranga” ﬁcando
e oito decímetros quadrados) e nº 431 da
desde já, conseqüentemente, aceita as
Quadra “O” –com área de 2.310,18m² (dois
áreas destinadas a sistema de circulação,
mil trezentos e dez metros quadrados e
implantação de equipamentos e espaços
dezoito decímetros quadrados), totalizando
livres de uso público, com as seguintes
79 (setenta e nove) lotes com área de
características e elementos:
16.989,38m² (dezesseis mil novecentos e
I – Denominação do Loteamento:- Loteamento
oitenta nove metros quadrados e trinta e
Residencial e Comercial “Ipiranga”
oito decímetros quadrados), avaliados em
II – Localização do Loteamento: Avenida
R$175,85(cento e setenta e cinco reais e
Arthur dos Santos, Bairro Água Preta –
oitenta e cinco centavos) por metro quadrado,
Matrícula nº 53.081 do Cartório de Registro
totalizando o valor de R$ 2.899.144,48 (dois
de Imóveis de Pindamonhangaba, arquivado
milhões oitocentos e noventa e nove mil cento
no Processo Externo da PMP nº 12.360, de
e quatorze reais e quarenta e oito centavos).
26 de abril de 2019.
Parágrafo único – A garantia, prevista no
III – Proprietário do Loteamento:- São Judas
“caput” deste artigo, corresponde à execução
Tadeu Urbanização e Incorporação Ltda –
das obras de infraestrutura devidas nas
CNPJ/MF 07.656.344/0001-00.
alíneas do artigo anterior, e será objeto da
IV – Composição:- 15 (quinze) quadras
lavratura de competente Escritura Pública de
compostas por 431 (quatrocentos e trinta e
caucionamento dos referidos lotes.
um) lotes mistos (residenciais ou comerciais)
Art. 4º O Empreendedor se compromete
com área de 83.375,41m2 (51,01% da área
a não alienar a terceiros os lotes dados
total do loteamento).
como garantia de hipoteca, de que trata o
V – Áreas que passarão a constituir bens
parágrafo único do art.3º, até a conclusão do
públicos, sem ônus para o Município:
cronograma de obras.
1 – Áreas Públicas:
Art. 5º Durante a execução das obras, o
a) Área destinada a sistema viário:- 37.564,19
loteador solicitará, em todas as fases de
m2 (trinta e sete mil e quinhentos e sessenta
execução, o comparecimento do Engenheiro
e quatro metros quadrados e dezenove
da Prefeitura, para constatar o cumprimento
decímetros quadrados) - 22,98%
adequado dos projetos aprovados.
b) Área destinada à área institucional
Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o
(equipamentos comunitários e urbanos):direito de somente receber o Loteamento e
8.335,52 m2 (oito mil e trezentos e trinta e
autorizar a ocupação dos Lotes ao ﬁnal de
cinco metros quadrados e cinquenta e dois
sua implantação, rigorosamente cumprida,
decímetros quadrados) – 5,10%
inclusive o diâmetro de galerias e após a
2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:
apresentação do Termo de Recebimento
34.165,09 m2 (trinta e quatro mil cento e
pela SABESP e a apresentação do Término
sessenta e cinco metros quadrados e nove
de Serviço pela Concessionária de Energia
decímetros quadrados) – 20,90%
Elétrica local.
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 431):Art. 7º Integram a presente portaria todos os
83.375,41 m2 (oitenta e três mil e trezentos e
projetos, memoriais descritivos e exigências
setenta e cinco metros quadrados e quarenta
constantes no Processo Externo PMP nº
e um decímetros quadrados)
12.360/2019.
VI – Aprovação no GRAPROHAB
Art. 8º A validade da presente aprovação
Certiﬁcado GRAPROHAB nº 106/2019
ﬁca subordinada ao cumprimento integral do
Art. 2º São as seguintes as obras de
disposto na presente portaria.
infraestrutura exigidas para o loteamento,
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de
cujo cronograma para execução em 24 (vinte
sua publicação.
e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019.
competentes e cujos projetos aprovados,
Dr. Isael Domingues
acham-se arquivados no Processo Externo
Prefeito Municipal
da PMP nº 12.360/2019, devendo ser
Marcela Franco Moreira Dias
rigorosamente cumpridos:
Secretária Municipal de Obras e Planejamento
I- Guias e sarjetas;
Registrada e publicada na Secretaria
II- Rede de distribuição de água;
Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de
III- Rede de coleta de esgoto;
agosto de 2019.
IV- Galeria de águas pluviais;
Anderson Plínio da Silva Alves
V - Rede de energia elétrica e iluminação
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
pública;
VI- Pavimentação asfáltica;
SNJ/gcs/Processo 12.360/19
VII- Paisagismo e arborização.
PORTARIA GERAL Nº 5.245, DE 13 DE
AGOSTO DE 2019.

detritos provenientes da reforma . ( entulho
e/ou lixo).
O não cumprimento da presente
notiﬁcação implica
na transformação da
mesma em multa no valor de R$ 3.992,00
(Três mil Novecentos e noventa e dois Reais)
moeda vigente no País, em conformidade
com o artigo 119°, da Lei Municipal nº 1.411,
de 10 de outubro de 1974.
A prefeitura só realizará a reforma
da calçada do imóvel, caso o proprietário/
responsável não a execute . Contudo além da
multa descrita acima, também será cobrado os
serviços realizados pela prefeitura, conforme
previsto no artigo 118° e paragrafo único da
lei 1411/74 do Código de Posturas. Realizar o
cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

Nome: AIRTON JOSÉ DINIZ
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL WILSON
MONTEIRO
Nº:
Bairro:
CEP:
12402-655
Cidade: PINDABA
CPF: 830.587.XXX-XX
NOTIFICO
Vossa
Senhoria
(proprietário) para, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data de ciência desta, que prepare
a execução ou apresente defesa de acordo
Pindamonhangaba, 14 de Agosto de 2019
com o(s) artigo(s) 1° da lei 3815 de 12 de julho
de 2001, Inciso III. Disposto no artigo 116°
ANDRÉ MARCOS PEREIRA
e 117° da lei 1411 /74 do Código Posturas á
CHEFE DIVISÃO POSTURAS
providenciar a REFORMA DAS CALÇADAS
Legislações
pertinentes:
nas residências , localizada na Rua FREI
LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro
MAURICIO, nos nr’s 234, 232, 230 , Bairro
de
1974
(Código
de Posturas do Município)
Boa Vista - 12401-080, neste Município
fls. 111
LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de
de Pindamonhangaba, inscrito no cadastro
novembro
de
1990,
alterada pela Lei nº
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
de imóveis sob a sigla NO111501068000, Q
5.379, de 26 de abril de 2012
Lote devendo ser retirados
do localDE
quaisquer
COMARCA
PINDAMONHANGABA

Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

mação decorrente da dieta
desbalanceada, com excesso de gorduras saturadas e
açúcares. Mas esse quadro
pode ser revertido no início do processo. Se o indivíduo passar vários dias à
base de uma dieta rica em
�ibras e vegetais a in�lamação diminui e os neurônios

PARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

Aplicativo
“SOS
Mulher” está
disponível
para
download

Agora, o site vai trazer orientações para que as mulheres saibam
reconhecer, evitar e combater as
principais formas de violência listadas na Lei Maria da Penha: �ísica,
psicológica, sexual, moral e patrimonial.
A curadoria da plataforma foi
feita em parceria com a empresária
Fabi Saad, autora do “Mulheres Positivas”, que através de um termo de
doação disponibilizou seu trabalho
gratuitamente ao projeto do Fundo
Social de São Paulo.
Para ter acesso à plataforma, basta acessar: www.sosmulher.sp.gov.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1000039-76.2018.8.26.0445 e o código 72EE780.
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2019

cotidiano
Batalhão Borba Gato promove atividades
em celebração ao “Dia do Soldado”
Dayane Gomes

Programação
ocupará Parque
da Cidade, “Praça
do Quartel” e
shopping
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Em comemoração ao “Dia do
Soldado”, 25 de agosto, o 2° Batalhão de Engenharia de Combate,
o Batalhão “Borba Gato”, realizará apresentações musicais, exposição de materiais, competição e
formatura em referência a data.
As ações acontecerão em alguns
pontos da cidade, em dias variados.
A primeira atividade será a
mostra de materiais militares
no Shopping Pátio Pinda, no
dia 22 de agosto (quinta-feira).
A exibição terá a presença de
membros da corporação, sendo
aberta ao público a partir das
8h. Mais tarde, às 19h30, o centro de compras receberá uma
demonstração da banda de música do Comando de Aviação do
Exército (CAvEx).
No dia 25 de agosto (domingo), o Batalhão “Borba Gato” organizará desa�ios em pista de
orientação no Parque da Cidade.
De manhã, o público-alvo será
militares e escoteiros de Pinda e
demais municípios da região. Já
de tarde, todos os frequentadores do local poderão participar
do exercício. Além do mais, também haverá exposição de materiais e pista de cordas para as
crianças.
O encerramento da comemoração ao “Dia do Soldado” acontecerá em 26 de agosto (segunda-feira). Na praça Padre João de
Faria Fialho, em frente ao Quartel, haverá formatura militar. O
evento será aberto à população.
Os civis devem comparecer com
traje esporte.

Encerramento das atividades será aberto ao público e terá formatura de militares

Fim de semana tem “2º Festival
de Xadrez Shopping Pátio Pinda”
Divulgação

Acontece no sábado (17) e
domingo (18), o “2º Festival
de Xadrez Shopping Pátio Pinda”. A primeira edição, realizada no início de 2019, atraiu
grande público de enxadristas e pessoas interessadas em
aprender um pouco mais sobre o esporte.
Essa segunda edição funcionará de maneira semelhante à edição anterior, sendo
que no sábado, a partir das
14 horas, o espaço estará livre
para aqueles que têm vontade
de aprender a jogar xadrez;
professores e jogadores oferecerão auxílio gratuito aos
participantes. No mesmo dia,
também haverá uma sessão
de fotos e autógrafos com o
“Grande Mestre Mequinho”,
além de uma partida simultânea com o jogador. Já às 18
horas, será realizado o “1º

Reprodução/Internet

Porção do prato custa R$ 25

A “Feijoada Bene�icente”
do SOS (Serviço de Obras Sociais) de Pindamonhangaba
ocorrerá neste �im de semana.
A venda solidária será realizada no sábado (17). Lembrando que, o valor de cada porção
do prato é de R$ 25.

Speed Chess Live Pátio Pinda”,
com Tiago Rodrigues e mais três
convidados. Não é preciso realizar inscrição prévia para participar dos eventos.
No domingo (18), a partir
das 10 horas, será disputado a
“6ª Etapa do XX Circuito Fide

Vale-paraibano de Xadrez”.
Para participar do campeonato
é preciso fazer inscrição prévia, mandando um e-mail para
erick.amramos@gmail.com até
quarta-feira (14), além de levar
1kg de alimento no dia da competição. A inscrição é gratuita e

o torneio será dividido nas seguintes categorias: Sub 11, Sub
16, Sub 21, Feminino, Veterano
e Absoluto. Após o �im do torneio haverá a uma premiação,
com troféus do 1º ao 10º lugares de todas as categorias e medalhas de participação.

Estão abertas as inscrições gratuitas
para o “Programa Inova Jovem 2019”

“Feijoada Bene�icente”
acontece neste sábado

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

Entre atrações gratuitas, haverá aulas de
xadrez e etapa de competição regional

A instituição já está vendendo os tickets antecipados. No dia, ainda haverá a
disponibilidade de serviço
delivery, para entrega a domicílio, por uma taxa de R$
3. Para mais informações e
compra de bilhetes, entre
em contato com o SOS através do telefone 3642-2787
ou 3642-3023.

Nesta edição, projetos devem se basear nos objetivos da ONU
para competição de empreendedorismo entre alunos de Ensino
Médio regular e técnico
Alunos de Ensino Médio regular e Técnico interessados em conhecer o universo da inovação e
do empreendedorismo já podem
inscrever, gratuitamente, seus times no “Programa Inova Jovem
2019”, competição realizada pela
Agência de Inovação Inova Unicamp. As inscrições são feitas
pela internet, no site da InovaUnicamp, até o dia 9 de setembro.
As vagas são limitadas.
Quem deseja participar deve
formar equipes de, no mínimo,
três a, no máximo, cinco integrantes com suas ideias inovadoras de negócios para submeter à
inscrição. Neste ano, as ideias de
negócios devem estar enquadradas em uma das cinco temáticas
escolhidas para a edição e que
integram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU, sendo os temas escolhidos:

“Saúde e Bem-Estar”; “Educação
de Qualidade”; “Energia Limpa e
Acessível”; “Cidades e Comunidades Sustentáveis”; “Consumo e
Produção Responsáveis”
Após a inscrição, todos os integrantes estão convidados para
o “Workshop de Inovação”, agendado para o dia 28 de setembro
(sábado), no auditório 5 da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas
(FCM Unicamp), sendo que no mínimo dois integrantes de cada time
devem comparecer para continuar
na competição. O workshop contará com uma palestra sobre inovação e um treinamento em Business
Model Canvas (BMC) no período
da manhã. Já no período da tarde, as equipes vão colocar a mão
na massa para transformar suas
ideias em modelos de negócios robustos, com o apoio de mentores.

Após essa capacitação, as
equipes devem enviar seus canvas para a organização dentro
do prazo estipulado (con�ira as
datas) para concorrerem a uma
vaga na �inal, onde seis equipes
�inalistas receberão treinamento
de pitch para apresentarem seus
modelos de negócios em evento aberto ao público durante o
“InovaCampinas Trade Show”, na
Expo Dom Pedro.
Premiação
Nesta edição, os �inalistas vão
concorrer a prêmios em duas categorias diferentes. Pela avaliação da banca, que dá um troféu
e um cheque para a equipe, além
de certi�icado e R$ 1.000 para
cada integrante (valor bruto).
Haverá também votação popular,
que confere ao vencedor um troféu para a equipe e um certi�icado para cada integrante.
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Os folguedos de rua e
os tipos populares
Retornando às memórias de
Eloyna Salgado Ribeiro pela rua
Marechal Deodoro do passado,
outra particularidade do nosso
folclore: os tipos pitorescos da
cidade. Na obra já acima mencionada ela descreve:
Veem? Parecem anjinhos (referindo-se às meninas brincando).
Mas nem sempre são assim, tão
angelicais. Sabem o que �izeram
dias destes? Estavam ensinando a
recém-chegada russinha Salomé.
Diga ME...SA, diga CA...DEI...

O

Brincadeiras nas ruas de uma
Pinda ainda umas décadas mais
antiga, a contar pelo ano de seu
nascimento, a Pinda do início
do século XX, nos remete o escritor, poeta, sonetista e trovador Balthazar de Godoy Moreira
(1898/1969). Fomos buscar em
uma série de artigos seus publicados neste jornal em 1963 suas
recordações sobre o tema “Brinquedos Infantis”.
Balthazar conta que naquele tempo almoçavam e jantavam
cedo. “O almoço, ali pelas dez
horas e jantar das quatro às cinco. Sobrava então, até a noite,
tempo para os passeios que fazia
com meu pai, de preferência pelos bairros, ou para os brinquedos
em frente de casa. Companheiros
eram os meus primos Joca e Alexandre (Xandico) e alguns meninos da vizinhança”.
Nessas noites de saudáveis folguedos, o cronista conta também
participavam das brincadeiras das
meninas, lembrando-se que sua
irmã Belinha fazia parte do grupo
para os brinquedos de roda: “...ciranda cirandinha, chicote-queimado, bento-que-bento-o-frade etc.”
Os meninos, recorda em seus
escritos, Balthazar, preferiam
brincar de coisa mais estimulantes... “brincar de boi com o boi e
o lengo, ou de bota, cada qual se
esforçando para esmurrar mais o
companheiro”.
Havia, e ele descreve saudoso
de seu tempo de menino, brincadeiras mais interessantes...
“Brincávamos também de pular
‘carniça’, em outras terras brincava-se de pular sela. Mas em Pinda
era ‘carniça’ que pulávamos com
as marcas: unha na mula, dois
relou, três �ilipes salandreques e
outras, numa sequência que já me

zastraspresenteseducativos.com.br
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Se esta rua
Se esta rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava
[ ladrilhar...

sA

Olhem, ali na calçada esta a corda para pularem depois; também
as pedrinhas catadas na rua, para
o jogo de capão. Agora cantam:

RA. E Salomé repetia sílaba
por sílaba, palavra por palavra. Foi quando no começo
da rua apareceu o Batatinha, tipo folclórico que
odiava o apelido. As
meninas não tiveram
dúvidas:
Salomé, diga BA...TA...
TI...NHA! A russinha repetiu. Mais alto, bem mais
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Terezinha de Jesus
De uma queda foi ao chão
Acudiram três cavaleiros...

lembro: pastelão, esporadas, onde
caiu �icou, que relou, selou. Quando os puladores eram bons a sela
gramava selando muito tempo.
Mas os últimos da �ila é que levavam desvantagem e sempre iam
desclassi�icando-se”.
Um fato mencionado por Balthazar que nós, meninos mais
antigos, nos lembramos muito
bem, era que cada brinquedo tinha seus tempo. Em sua crônica,
Balthazar recorda isso: “...os brinquedos, como até agora (este
‘agora’ refere-se aos anos
sessentas), obedeciam a
voga: havia o tempo dos
piões, cada um dando a
vida para arrancar a carne do
pião do outro; os que caçavam o pião na unha
do polegar; os piões roncadores, os que dormiam. Pião teba era
aquele que, como os
bons galos de briga,
saiam da arena
feridos mas vitoriosos. Fazíamos
piões de brejauva
que eram uma
lindeza cantando. Dois vinténs
era o preço de um
pião, na quitanda.
“De repente, ninguém mais jogava
piões. Apareciam os
papagaios. Ia empiná-los – nós dizíamos soltar papagaios - naquele imenso terreno baldio existente
entre as avenidas e atuais rua dos
Expedicionários e Dez de Julho.
Pelo menos me parecia imenso
aquele tirirical – tristirirical –
cortado pela vala de escoamento
aberta em quase toda a extensão
e pelos carreiros que os pés dos
transeuntes iam assinalando. À
noite ali, todas as bandas de sapos de Pinda parece que davam
concerto de coaxos. Do sobrado do
Barão de Taubaté ouvia-se a desbragada sinfonia ou antifonia”.
O sobrado do Barão de Taubaté que o autor se refere era o
sobrado dos Marcondes,
onde pernoitou D. Pedro
I naquela histórica cavalgada a Santos que
resultou na Proclamação da Independência. Sua demolição
ocorreu em novembro de 1940, lembra
o escritor Franciso
Piorino Filho (Os Pindamonhangabenses
da Guarda de Honra de
D. Pedro, Scortecci- São
Paulo, 1989).
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m alusão a agosto, mês
do folclore, nossa página
hoje é dedicada às curiosidades
e eventos folclóricos da Pinda de
antigamente. Iniciando, recorremos às lembranças de uma inesquecível escritora e poetisa, a professora Eloyna Salgado Ribeiro
(1917/1999) para destacarmos,
com especial carinho, as folcóricas
brincadeiras nas ruas, doces reminiscências a embalar os corações
dos mais nostálgicos, pindamonhangabenses ou não.
No livro Nossas Ruas (Câmara
Municipal,1993), Eloyna retorna
à rua Marechal Deodoro dos últimos anos da década de 20.
...É uma confusão divertida de
sons que faz desta rua, talvez, a
mais alegre da cidade.Aumenta
esta alegria o brinquedo das meninas. Acabam de jogar amarelinha... agora brincam de roda....

ho

As folclóricas brincadeiras de
rua da Pinda de antigamente
alto, ordenaram as ‘professorinhas’, quando o homem mal-encarado vinha chegando perto.
BA...TA...TI...NHA, gritou Salomé, com toda a força de seus pulmões.As meninas, pernas pra que
te quero,e a Russinha - assustada
– ouviu todo o repertório de palavrões que o Batatinha sabia. Felizmente, Salomé nada entendeu.
A autora completa que felizmente a brincadeira havia sido
com o Batatinha, porque se tivesse sido com um tal “Guatambu”,
as consequências teriam sido
piores.
João Martins de Almeida , em
uma de suas crônicas (obra citada
anteriormente), explica o receio
quanto à reação de Guatambu:
“Quando a molecada o chamava
pelo apelido, arranjava logo uma
palavra que rimasse com a última
sílaba do apelido”.
Outros tipos são relembrados por João Martins. O Manuel
“Coelho” ou “Rabo Vermelho”,
que tirava as calças em plena via
pública para provar que aquele
apelido não era justo.
Chico Bento, que era vendedor
de empadas de jacaré, que segundo João Martins, pegava a laço
nas lagoas. Não gostava de ser
chamado de Chico, dizia: “Chico
é porco. Meu nome é Francisco
Bento, seu criado, sim sinhô.”
Havia também o Mané Sordado (soldado). Citado pelo jornalista
Aníbal Leite de Abreu
(1917/1996) em artigo publicado na revista comemorativa
ao cinqüentenário
d o
Lar Irmã Teresinha, em
1995. Seu nome era Manoel Custódio da Silva. Havia sido expulso
da Força Pública (Polícia Militar)
e perambulava pela cidade sempre nervoso, irritado. Quando alguém assobiava, como se assobia
para chamar cachorro, “se desfazia em impropérios, xingamentos
e ameaças”. Morreu como interno
do Lar Irmã Teresinha, entidade
que o recolheu e lhe prestou assistência até seu desencarne.
É extensa a lista de tipos
populares de Pindamonhangaba.
Muitos outros poderiam ter sido
citados. Eles sempre vão existir,
principalmente nas cidades interioranas. Fazem parte do folclore,
são inesquecíveis.
(O assunto folclore na Pinda
antiga será concluído na próxima edição)

