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Um ônibus de atendimento móvel de saúde trará serviços gratuitos para a população de Pindamo-
nhangaba neste domingo (15). As ações, voltadas para toda a comunidade, fazem parte do “Projeto 
Lucas”, da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) e serão realizadas no pátio da igreja sede, que �ica 
no bairro Alto do Tabaú.

Ação social: “Projeto Lucas” oferece 
atividades gratuitas para comunidade

PÁG. 5

Parceria oferece 
treinamento 
para área do 
varejo na cidade

A partir da próxima segunda-
feira (16), o “Programa de Capa-
citação Empresarial Varejo Com-
petitivo” será desenvolvido em 
Pindamonhangaba.  Por meio de 
parceria entre a Acip e o Sebrae.

A festiva Pinda 
do final da década 
de 60: Futebol de 
Calhambeques!

Dos anos sessentas, já no cres-
púsculo, recordaremos nesta 
edição um evento esportivo que 
agradou a população e foi digno 
de comentários pela imprensa da 
região e além.

Secretaria de 
Assistência Social inicia 
busca ativa das famílias 
que recebem BPC

PÁG. 3

Divulgação

Divulgação

História

A Secretaria de Habitação 
de Pindamonhangaba, 
realizou, nessa quarta-
feira (11), no auditório 
da Prefeitura, mais uma 
etapa do programa “Meu 
Bairro é Legal”, com a 
cerimônia de assinatura 
do contrato de prestação 
de serviços �irmado entre 
município e Fundação 
Itesp para regularização 
fundiária da Vila São 
Benedito e Goiabal.
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Editorial

RIQUEZA CAIPIRA
O sol chicoteava o forasteiro 

que se arrastava pela estrada po-
eirenta e pedregosa. O terno ama-
relo-ouro estava encharcado pelo 
suor. A camisa de cetim, colada à 
pele. Os pés moídos multiplicavam 
bolhas. 

O eixo do automóvel se que-
brara ao enfrentar cratera mais 
profunda. Após avaliar o estra-
go, tentou acionar o seguro. Mas, 
naquele �im de mundo, o telefone 
móvel não capturava sinais. 

Cambaleava. Estava sem água. 
Precisava encontrar civilização. 
Precisava encontrar alguém que 
consertasse o veículo. A entrevis-
ta estava marcada há dias. Não 
podia perder a oportunidade de 
emprego cujo salário era astronô-
mico. 

Depois de quilômetros percor-
ridos a pé, �inalmente encontrou 
um casebre à beira da estrada. O 
caipira estava no rancho, sentado 
num toco de árvore, confeccio-
nando cigarro de palha. Ao lado, 
a garrafa de Sapucaia Velha. O fo-
rasteiro se aproximou.

- Por favor, me arrume um copo 
d’água.

- Craro. Mái dexa eu falá. Moço 
do céu. Pensei qui a pinga tava me 
birutano. Quano oiei ocê vino, pen-
sei cocê fosse uma banana beuda.

- Piadinha sem graça. Vai me 
arrumar água ou não vai?

- Entra lá dentro. Pó pegá água 
da moringa.Tá fresquinha.

Entrou. Encontrou dois copos. 
O menor, com trincas, ensebado. 
O outro, aparentemente limpo. 
Destampou a moringa e encheu o 
copo maior. Bebia sofregamente 
quando o morador entrou, pegou 
o copo ensebado e o jogou no lixo. 
Depois, abriu o armário e pegou 
copo limpo.

- O sinhô iscoieu o copo onde 
mergúio a dentadura quano vô 
durmi.

O forasteiro cuspiu a alma e 
limpou a boca na camisa.

- O quico sinhô tá fazeno nessas 
banda?

- Aqui, nada. Vou a capital pra 
ganhar muito dinheiro.

- Muito dinhero? Pra quê?
- Pra ser rico, ué. Ainda serei o 

homem mais rico do mundo.
- Que bobage. O home mai rico 

do mundo so eu.

O forasteiro gargalhou menospre-
zos. O caipira permaneceu intacto.

- Moço, já vai iscurinhá. Mió o si-
nhô dexá pa pricurá ajuda aminhã. Se 
quisé, cê pode �icá aqui hoje. Senta qui 
co eu. Vem tomá uma purinha. 

O caipira tinha razão. A noi-
te não tardaria. Sem alternativa, 
aquiesceu. Precisava descansar.

- Óia que belezura! – apontou 
para o céu entardecido.

O sol pincelava rubores e mer-
gulhava na Mantiqueira.

- Cê já viu argo tão bunito an-
sim?

Não disse palavra. Em toda 
vida, jamais contemplara o pôr do 
sol. Estava extasiado. 

O caipira bebericou na boca da 
garrafa e ofereceu:

- Tome um gole. 
Bebeu um, dois, três. Tão logo 

o sol desapareceu, o céu bordou 
rebanhos de estrelas para a lua 
pastorear.

- Ocê conhece riqueza mais 
maió do que as belezura que Deus 
feiz pa nóis? 

A partir daquela noite, naquela 
cidadezinha fora do mapa, o cai-
pira passou a dividir sua riqueza.

Eu indico

Friends é uma premiada sitcom ame-
ricana (comédia de situação), criada 
entre 1994 e 2004, de enorme sucesso 
que acompanha as aventuras de seis 
amigos que enfrentam as armadilhas 
da vida, do trabalho e do amor nos 
anos 1990. Seis jovens são unidos por 
laços familiares, românticos e, prin-
cipalmente, de amizade, enquanto 
tentam vingar em Nova York. Rachel 
é a garota mimada que deixa o noivo 
no altar para viver com a amiga dos 
tempos de escola, Monica, sistemáti-
ca e apaixonada pela culinária. Mo-
nica é irmã de Ross, um paleontólogo 
que é abandonado pela esposa, que 
descobriu ser lésbica. Do outro lado 
do corredor do apartamento de Mo-
nica e Rachel, moram Joey, um ator 
frustrado, e Chandler, de pro�issão 
misteriosa. A turma é completada 
pela exótica Phoebe. 
“O que me encantou na série é por ela 
ser dos anos 90 e assim ter um estilo  
antigo e engraçado. A cada episódio 

A indicação dessa semana é a 
série “Friends”
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Divulgação

você se sente contagiado, com o dife-
rencial de ser uma história por capí-
tulo, estilo ‘todo mundo odeia o chris’ 
e ‘Eu, a Patroa e as Crianças’. Eu in-
dico esta série disponível na Net�lix.”

Natiele Ribeiro — Estudante

“Operação Rodovia Mais Segura” detém 
296 pessoas no Estado de São Paulo

As polícias Militar do Esta-
do de São Paulo e Rodoviária 
Federal realizaram, nessa ter-
ça-feira (10), a 23ª edição da 
“Operação Rodovia Mais Segu-
ra”. A iniciativa foi de�lagrada 
em todo o Estado.

Para combater a crimina-
lidade e prevenir infrações, 
garantindo a segurança nas 
rodovias, 20.219 policiais mi-
litares foram mobilizados, com 
o emprego de 8.949 viaturas 
e onze aeronaves distribuídas 
em mais de 2,3 mil pontos.

Durante a ação, 33.200 pes-
soas foram abordadas, sendo 
175 pessoas presas e/ou apre-

endidas e 121 foragidos captu-
rados. Mais de 27 mil veículos 
foram vistoriados e 105 moto-
ristas autuados por consumo 
de álcool ou por se recusar a fa-
zer o teste do bafômetro. A PM 
também apreendeu 19 armas e 
39,2 quilos de drogas, além re-
cuperar 59 veículos produtos 
de roubo ou furto.

Inteligência
A ação conjunta contou a 

participação de várias unida-
des da PM, como o Comando 
do Policiamento Rodoviário, os 
Batalhões de Ações Especiais 
de Polícia (Baeps), as Forças 
Táticas, o policiamento de cho-

que, territorial e ambiental, 
além do Comando de Aviação 
por meio do patrulhamento 
aéreo.

As equipes permaneceram 
em locais estratégicos, apon-
tados pelo serviço de inteli-
gência da PM, para sufocar 
a ação de criminosos. Houve 
reforço do policiamento en-
tre marginais e acessos às ro-
dovias estaduais e federais de 
São Paulo.

A medida marca a priorida-
de do Governo Paulista com a 
segurança no Estado, que tam-
bém busca uma maior integra-
ção com a Polícia Federal.

Inscrições para o vestibular 
2020 da Unesp vão até outubro

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

As inscrições para o processo 
seletivo da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp) estão abertas. Desde se-
gunda-feira (9), os cadastros para 
o vestibular de ingresso no ano 
que vem acontecem pela internet 
e seguem até o dia 7 de outubro. A 
taxa tem o custo de R$ 170.

Este processo é o maior da his-
tória da Universidade. Ao todo, são 
7.725 vagas distribuídas por 136 
cursos de graduação localizados 
em 24 cidades paulistas. No Vale 
do Paraíba, a oferta abrange 430 
vagas, sendo 310 em Guaratingue-
tá e 120 em São José dos Campos.

As inscrições devem ser feitas 
pelo site www.vunesp.com.br. Os 
estudantes do último ano do En-
sino Médio da rede pública esta-
dual paulista tem a oportunidade 
de solicitar redução da taxa de 
R$ 170. O desconto pode chegar 
a 75% e vale para os alunos vin-
culados a Secretaria de Estado da 
Educação e ao Centro Paula Sousa.

As provas da primeira fase 

serão aplicadas em 15 de novem-
bro. O site campanha.vunesp.
com.br/vestibular-unesp-2020 
permite ao estudante receber 
avisos sobre o vestibular 2020 
da Unesp. É preciso apenas fazer 
um cadastro simples. Informa-
ções sobre os cursos oferecidos 
podem ser obtidas no “Guia de 

Pro�issões”, em www.unesp.br/
guiadepro�issoes.

Para tirar dúvidas sobre o ves-
tibular, o candidato pode fazer 
contato com o “Disque Vunesp”, 
no telefone (11) 3874-6300, em 
dias úteis, das 8h às 18h. Ou aces-
sar os sites vestibular.unesp.br e 
www.vunesp.com.br.

Na região, 430 vagas são oferecidas para cursos de graduação

Processo seletivo é um dos mais concorridos do país

Segurança jurídica e 
valorização    

Mais dois bairros de Pindamonhangaba 
passarão pelos processos de regularização 

fundiária. São eles Vila São Benedito e Goiabal. De 
acordo com informações da Secretaria Municipal 
de Habitação, cerca de 900 unidades imobiliárias 
serão regularizadas por meio desta parceria.

As ações fazem parte do programa “Meu Bairro 
é Legal” e a cerimônia de assinatura do contrato 
de prestação de serviços �irmado entre o município 
e a Fundação Itesp aconteceu nessa quarta-feira 
(11).

A previsão é que ainda neste mês tenham início 
os trabalhos de regularização, começando pelo 
bairro Vila São Benedito.

É bom ressaltar que este ano, já foram entregues 
títulos de propriedades para moradores dos 
bairros Castolira e Maricá e, no próximo sábado, 
cerca de 150 moradores da região do Nova 
Esperança devem receber seus títulos.

O processo é trabalhoso e exige muita dedicação 
e treinamento das equipes envolvidas, mas o 
resultado é satisfatório, visto que a iniciativa 
proporciona segurança jurídica e valorização dos 
imóveis.
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Município inicia ação 
de prevenção ao uso 
de álcool e drogas 
por adolescentes

Secretaria de Assistência Social inicia busca 
ativa das famílias que recebem BPC

Apresentações culturais são 
destaques do “Festival Tropeiro”

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O “3º Festival Tropeiro do Vale 
do Paraíba” inicia a partir desta 
sexta-feira (13), no Parque da Ci-
dade, recheado de apresentações 
culturais. O dia contará com a �inal 
do “Concurso Rainha dos Tropei-
ros”, às 19 horas. Após a escolha 
da rainha da festa, a dupla Tallis 
e Wellington anima o público que 
comparecer ao local, às 21 horas.

No sábado (14), a festa conta 
com Orquestra de Violas Itaboa-
té de Taubaté, apresentação de 
cavalo dançarino; apresentação 
de muares; dança de bonecões 
de São Bento do Sapucaí; Prova 
dos Cachorros; Grupo de Mo-
çambique e Catira Esperança de 
Monteiro Lobato; apresentação 
de dança country do grupo “Os 
renegados de Aparecida”. 

No último dia de evento, do-
mingo (15), além da missa ser-
taneja e shows, acontece a clás-
sica Prova dos Três Tambores, 
uma das atividades favoritas de 
quem frequenta festas de peão e 
eventos sertanejos. A prova con-
siste em contornar três tambores 
dispostos na forma de triângulo 
no menor tempo possível. Para 
ser bem-sucedido nessa prova, o 

competidor deve contornar três 
tambores dispostos na arena for-
mando um triângulo, com uma 
distância de cerca de 30 metros 
entre eles. O dia se encerra com 
show de humor de Tonho Prado 
(do programa “Sou Caipira”, da 

TV Aparecida).
A organização do “3º Festival 

Tropeiro” é da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Turismo – Departamento de Tu-
rismo.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

No último sábado (24), a Se-
cretaria de Assistência social ini-
ciou a busca ativa de famílias que 
recebem o BPC (Bene�ício de Pres-

tação Continuada). Técnicos dos 
Cras e CadÚnico realizaram pro-
gramação de mutirão com visitas 
domiciliares para as famílias que 
ainda não possuem o Cadastro 
Único.

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Na última sexta-feira 
(6), iniciou-se uma ação 
preventiva conjunta entre 
a Secretaria de Assistência 
Social, Guarda Municipal e 
Polícia Militar (com apoio 
da Apamex e Coalizão), 
consistente em uma abor-
dagem de adolescentes 
nas praças e em outros lo-
cais do município, em uso 
ou sujeitos ao uso de bebi-
das alcoólicas ou drogas.

O objetivo do trabalho 
socioeducativo é cons-
cientizar os jovens que fa-
zem uso de álcool e drogas 
e alertar sobre os riscos 
do uso dessas substâncias. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social essa ação pretende-
se realizar de forma contí-
nua e permanente, a �im de 
minimizar os riscos sociais 
que esses jovens acabam 
sendo expostos ao  contato 
precoce com álcool e droga.

A secretária de Assis-

tência Social, Ana Paula 
Miranda, explica que esta 
ação consiste na aproxi-
mação direta com o jo-
vem. “Um bate-papo, com 
a linguagem do jovem, 
de forma clara e objetiva, 
com orientações, entre-
ga de material educativo 
e preenchimento de uma 
�icha de identi�icação do 
jovem que foi abordado, 
para trabalho posterior 
de prevenção nas escolas 
e nos serviços de proteção 
básica”, informa. O serviço 
de abordagem já existe no 
município para as pessoas 
em situação de rua.

As praças Monsenhor 
Marcondes, do Cruzeiro 
e do “Quartel” foram visi-
tadas pelo serviço. Outras 
ações similares já estão 
programadas para acon-
tecer ainda no mês de se-
tembro.

A abordagem social é 
um serviço que é tipi�ica-
do pelo SUS (Sistema Úni-
co de Assistência Social).

Prefeitura de Pindamonhangaba assina contrato 
com Itesp para regularização fundiária

O BPC é um bene�ício da assis-
tência social, integrante do Suas 
(Sistema Único de Assistência So-
cial) pago pelo Governo Federal e 
assegurado por lei, que permite 
o acesso de idosos e pessoas com 
de�iciência às condições mínimas 
de uma vida digna.

O bene�ício tem o valor de um 
salário mínimo e é pago mensal-
mente a idosos acima de 65 anos 
e pessoas com de�iciência que 
possuem renda familiar de até R$ 
238,00.

A inscrição no CadÚnico se 
tornou obrigatória para a ma-
nutenção do BPC. Nos próximos 
sábados, haverá continuidade 
nos trabalhos às famílias bene�i-
ciárias.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, realizou, 
nessa quarta-feira (11), no 
auditório da Prefeitura, mais 
uma etapa do programa “Meu 
Bairro é Legal”, com a cerimô-
nia de assinatura do contrato 
de prestação de serviços �ir-
mado entre município e Fun-
dação Itesp para regularização 
fundiária da Vila São Benedito 
e Goiabal. Aproximadamen-
te 900 unidades imobiliárias 
serão regularizadas por meio 
desta parceria.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues, secretário de Habitação 
Marcelo Martuscelli, diretor 
executivo da Fundação Itesp 
Claudemir Perez, diretor ad-
junto de Recursos Fundiários 
Gabriel Veiga, coordenador 
regional do Itesp Manoel Mar-
tins dos Santos, além do vice
-presidente da Câmara Carlos 
Moura Magrão e vereadores 
Gislene Cardoso e Jorge da 
Farmácia.

Após a cerimônia de assi-
natura, a previsão é que até na 
segunda quinzena deste mês 
tenham início os trabalhos 
de regularização, começando 
pela Vila São Benedito.

Na segunda (9) e terça-fei-

ra (10), a Fundação Itesp rea-
lizou um curso de capacitação 
junto aos cadastradores da 
Prefeitura, na sede do Itesp, 
em Taubaté.

Além das regularizações 
em parceria com o Itesp, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
vem realizando a ação em vá-
rias regiões da cidade. Neste 
ano, já foram entregues títulos 
de propriedades aos mora-
dores do Castolira e Maricá e, 
neste sábado, às 9 horas, será 
a vez dos 150 moradores do 
Nova Esperança.

Também estão em anda-
mento ou em estudo, a regula-
rização no Mossoró, Queiroz, 
Campinas, Campininha, Feital, 
Mandu, Paulino de Jesus e Ka-
rina.

“Muitos anos se passaram 
sem que fosse feita a regula-
rização fundiária dos imóveis 
em Pinda. É um processo tra-
balhoso, que exige toda a dedi-
cação da equipe da Secretaria 
de Habitação e apoio de outras 
secretarias da Prefeitura, e 
que está sendo feito. Para nós, 
é uma questão de honra entre-
gar os títulos de propriedade 
aos moradores, proporcionando 
também segurança jurídica e va-
lorização dos imóveis”, a�irmou o 
prefeito.

Divulgação

O humorista 
Tonho Prado 

será uma das 
atrações do 

festival

Cerca de 900 unidades imobiliárias serão regularizadas por meio desta parceria



A Pró-Reitoria de Pes-
quisa da USP (Universi-
dade de São Paulo) lan-
çou recentemente, na sua 
página de pesquisa da 
internet, o “Guia de Boas 
Práticas Científicas”, com 
informações resumidas 
e organizadas sobre éti-
ca na pesquisa, compro-
misso social, responsa-
bilidade, propriedade 
intelectual, publicação e 
integridade científica.

A obra também ofere-
ce indicações de sites e 
publicações para os inte-
ressados em se aprofun-
dar no assunto. Voltado 
tanto para jovens pes-
quisadores como para os 
orientadores, que podem 
usá-lo como material de 
referência, sendo total-
mente gratuito. 

O guia tem por objeti-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

18 ELIAS PRADO DOS SANTOS  RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 296 
19 FABIANA DOS SANTOS TIRIBA RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 74 
20 FILOMENA PINTO VIEIRA RUA BENEDITO PIRES CESAR, 33 
21 GONÇALO TEÓFILO RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 296 
22 ILDA NUNES DA SILVA RUA PADRE WALTER DONATI, 35 
23 IVAN EPAMINONDAS XISTO RUA CASSIO PIRES SALGADO, 161 
24 JEOVANE CELSO ANASTACIO RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 148 
25 JOSE APARECIDO DA SILVA RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 137 
26 JOSE DA SILVA GABRIEL RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 252 
27 JOSE DE OLIVEIRA RUA JOANA GUEDES PEREIRA, 29 
28 JOSE GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 294 
29 JOSE ROGERIO ALVARENGA RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 295 
30 LAERTE ALVES RUA BENEDITO PIRES CESAR, 285 
31 LAZARA RODRIGUES MARTINS  RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 311 
32 LILIAN SILVA SANTOS MARTINS RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 67 
33 LURDES MARIA DE NAZARE RUA MARIO NOGUEIRA DA SILVA, 66 
34 MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 76 
35 MARIA ANGELA DE OLIVEIRA RUA CASSIO PIRES SALGADO, 75 
36 MARIA FATIMA DE FREITAS RUA RODRIGO DE ARAÚJO, 293 
37 MARIA INES DOS SANTOS MELLO RUA PADRE WALTER DONATI, 48 
38 MARIA JOSÉ SOUZA DE MOURA RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 249 
39 MARIA LUIZA MORAIS LEITE RUA PADRE WALTER DONATI, 95 
40 MARLENE AMELIA DA CONCEIÇÃO RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 319 
41 MOACIR DE OLIVEIRA RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 241 
42 NEIDE DE FATIMA SILVA BERNARDO RUA PADRE WALTER DONATI, 275 
43 PAULO CÉSAR DA SILVA RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 51 
44 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA RUA EMERSON REINALDO, 308 
45 RODRIGO GARCIA DE MORAIS RUA EMERSON REINALDO, 284 
46 ROSALINA BATISTA RUA PADRE WALTER DONATI, 227 
47 ROSANE DE SOUZA RABELO RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 112 
48 ROSANGELA DE OLIVEIRA RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 122 
49 ROSELI ANTONI SOARES DA COSTA RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 130 
50 SOFIA ROCHA DA SILVA BARBOSA  RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 96 
51 TEREZINHA DE JESUS GOMES RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 85 
52 TIAGO DE JESUS RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 124 
53 VANDERLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PADRE WALTER DONATI, 29 
54 WILSON SAMPAIO SANT´ANA RUA MARIO NOGUEIRA DA SILVA, 316 

 
Apresentar apenas o seu RG e CPF original. 

 
Sua presença é muito importante! 

 
 

Marcelo Martuscelli 
Secretário de Habitação e Regularização Fundiária 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONVITE : “MEU BAIRRO É LEGAL” 

 
 
A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba estará promovendo o evento: 

“MEU BAIRRO É LEGAL”, para a entrega do CONTRATO DE DOAÇÃO para 
ESCRITURA do seu imóvel, localizado no Loteamento Municipal NOVA 
ESPERANÇA. 

DIA: 14/09/2019 – SÁBADO –  às 09h 
 
Local: esquina da ÁREA VERDE DO ARARETAMA – RUA JOSÉ ALVES 
PEREIRA SOBRINHO, S/Nº.  
(De frente para a Academia da Melhor Idade – Rua do CRAS Araretama) 
 
 
O evento também contara com a presença de outras Secretarias para atendimentos e 
esclarecimentos aos moradores do Bairro. 
 
 

Nesta data estaremos entregando a DOCUMENTAÇÃO PARA ESCRITURA DOS 
MORADORES ABAIXO: 

 

LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA 
  NOME ENDEREÇO 

1 ADENIL DONIZETTI DE SOUZA RUA CASSIO PIRES SALGADO, 107 
2 ANA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA RUA ANGELICA SAMAHA DE FARIA, 64 
3 ADRIANA CARDOSO SILVA RUA CASSIO PIRES SALGADO, 137 
4 ALESSANDRA CRISTINA CHAVES NOGUEIRA RUA CASSIO PIRES SALGADO, 254 
5 ANA LUCIA MOREIRA DE SOUZA RUA PADRE WALTER DONATI, 63 
6 ANTONIO GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 241 
7 ANTONIO SIMAO DA SILVA RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 324 
8 APARECIDA CECILIA CARDOSO RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 49 
9 APARECIDA ROSA RUA PADRE WALTER DONATI, 155 

10 BENEDITA CRISTINA ALCIDES RUA CASSIO PIRES SALGADO, 113 
11 BENEDITO FLORENTINO DA SILVA RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 31 
12 CARMEN LUCIA AGOSTINHO RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 117 
13 CÉLIA MARIA DA SILVA MOREIRA RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 255 
14 CELIA REGINA BUANI RUA BENEDITO PIRES CESAR, 351 
15 CREUSA MARIA PEREIRA LIMA RUA PADRE WALTER DONATI, 281 

16 
DALVA FRANCISCA DO NASCIMENTO 
CASTILHO RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 40 

17 DEOCRECIO PEDRO DA SILVA RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 300 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

18 ELIAS PRADO DOS SANTOS  RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 296 
19 FABIANA DOS SANTOS TIRIBA RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 74 
20 FILOMENA PINTO VIEIRA RUA BENEDITO PIRES CESAR, 33 
21 GONÇALO TEÓFILO RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 296 
22 ILDA NUNES DA SILVA RUA PADRE WALTER DONATI, 35 
23 IVAN EPAMINONDAS XISTO RUA CASSIO PIRES SALGADO, 161 
24 JEOVANE CELSO ANASTACIO RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 148 
25 JOSE APARECIDO DA SILVA RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 137 
26 JOSE DA SILVA GABRIEL RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 252 
27 JOSE DE OLIVEIRA RUA JOANA GUEDES PEREIRA, 29 
28 JOSE GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 294 
29 JOSE ROGERIO ALVARENGA RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 295 
30 LAERTE ALVES RUA BENEDITO PIRES CESAR, 285 
31 LAZARA RODRIGUES MARTINS  RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 311 
32 LILIAN SILVA SANTOS MARTINS RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 67 
33 LURDES MARIA DE NAZARE RUA MARIO NOGUEIRA DA SILVA, 66 
34 MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 76 
35 MARIA ANGELA DE OLIVEIRA RUA CASSIO PIRES SALGADO, 75 
36 MARIA FATIMA DE FREITAS RUA RODRIGO DE ARAÚJO, 293 
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Apresentar apenas o seu RG e CPF original. 

 
Sua presença é muito importante! 

 
 

Marcelo Martuscelli 
Secretário de Habitação e Regularização Fundiária 

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 106/2019 (PMP 14217/2019) – REABERTURA 
Para “aquisição de cadeira de rodas, foco refletor, negatoscópio de 2 corpos e mesa auxiliar”, com 
entrega dos envelopes até dia 07/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2019 (PMP 23366/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 03/10/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** COMUNICADO DE CORREÇÃO ***

PREGÃO Nº 181/2019 (PMP 23433/2019) 
Comunicamos a correção do termo de referência da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
mobiliário de escritório e ventiladores”, conforme segue: “na página 2 há uma inversão de ordem 
dos itens, 03) CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA e 04) CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO 
e na página 3, inversão da ordem de descrição dos itens 07) LONGARINA 2 LUGARES e 08) 
LONGARINA 5 LUGARES, porém as descrições das mesmas estão corretas e as quantidades 
devem ser de acordo com o item 3 -DOS QUANTITATIVOS E ESPECIIFICAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS da página 1 e com a sequência da Solicitação de Compras publicada no Edital”. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 125/2019 (PMP 16711/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 02/09/2019, fracassada a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de fragmentadora de papel”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 016/2019 (PMP 6059/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, e parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, homologou, em 09/09/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de uma Academia da Melhor Idade”, em favor da empresa 
Ademir Antonio Staniczuk ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, no valor total de R$ 
13.519,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 062/2017 (PMP 17575/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 17/07/2019, ao contrato 048/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em exames de ultrassom de mama”, para 
prorrogação até 17/07/2020, e reajuste de 3,8647%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor para R$ 65.410,53, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 28/2019, o 
Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas 
na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os 
proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 26/09/2019, 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 mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração ou desta notificação; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove 
a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original ou cópia de outros 
documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A 
defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do 
CTB, poderá identificá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos seguintes 
documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação 
quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b)Para condutor estrangeiro, além 
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial 
com fotografia e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; e) Se o proprietário for pessoa 
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que 
conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante 
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de 
propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob 
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código 
de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá 
efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas 
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues, 
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo 
relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração 
e código da infração com desdobramento.

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2019.
       José Vidal de Souza França Filho 

Secretário Adjunto de Segurança Pública

Placa do veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

 Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 

CDN3222 Z440034191 09/08/19 55412  ERQ6070 Z440034170 08/08/19 55412 
BGC9095 Z440034202 09/08/19 55412  LSZ0G80 B440250831 04/07/19 57463 
DZG4657 Z440034136 07/08/19 55412  JJB7835 B440250819 08/08/19 57463 
BUT9309 Z440034145 07/08/19 55412  GIP6700 B440252168 31/07/19 55250 
DSJ9993 Z440034197 09/08/19 55412  CPG9850 B440252295 31/07/19 57463 
FFF0373 B440252293 08/08/19 76331  FRW8628 B440252181 05/08/19 57463 
CYW1718 Z440034118 06/08/19 55412  EZW5095 Z440034184 08/08/19 55412 
BPL5895 Z440034122 07/08/19 55412  CPI4596 B440252212 09/08/19 57463 
BPL5895 Z440034102 06/08/19 55412  DTT5356 Z440034113 06/08/19 55412 
BPL5895 Z440034163 08/08/19 55412  FAJ5706 B440251242 28/06/19 54790 
LQD2403 B440252182 05/08/19 57463  CUC6876 B440252524 14/08/19 57463 
ATG8856 Z440034217 10/08/19 55412  EWE8495 B440252198 12/08/19 55500 
HMS5329 Z440034178 08/08/19 55412  FMD5239 Z440034240 12/08/19 55412 
QPG0872 Z440034119 06/08/19 55412  CXS8588 B440251340 15/08/19 51851 
DHS9958 Z440033861 23/07/19 55412  FGF1699 Z440034306 14/08/19 55412 
DQF1074 Z440034181 08/08/19 55412  EUH1596 Z440034304 14/08/19 55412 
IXF5186 Z440033777 17/07/19 55412  CYG6456 Z440034334 16/08/19 55412 
EYD8862 B440251795 20/07/19 54870  DVU1260 B440252792 20/08/19 55411 
COA3828 B440251774 20/07/19 54523  FIP8509 Z440034210 10/08/19 55412 
DWF6307 Z440033875 23/07/19 55412  DED6474 B440245534 13/08/19 73662 
DUR0707 B440252043 21/07/19 54870  JSB6911 B440251833 19/07/19 54790 
DUR0707 B440251792 20/07/19 54870  DCH8524 B440251974 14/08/19 54790 
FAR1654 B440251914 02/08/19 60174  BGC3592 Z440034352 16/08/19 55412 
EIB9005 B440252402 28/07/19 54870  EYJ8023 B440249968 20/08/19 60502 
QMQ2227 Z440034002 31/07/19 55412  FFP8919 Z440034365 17/08/19 55412 
FEA1642 Z440033884 23/07/19 55412  DIZ1903 B440252585 15/08/19 51851 
DRF5005 B440252044 21/07/19 54010  Awv5438 Z440034222 12/08/19 55412 
LKH4906 B440251844 12/07/19 57463  HDH2997 Z440034276 13/08/19 55412 
CHY4499 Z440034135 07/08/19 55412  HDH2997 Z440034256 12/08/19 55412 
DZW2912 B440251966 08/08/19 51851  KLY4164 Z440034345 16/08/19 55412 
EPK2054 B440252420 07/08/19 54870  DNJ1475 B440252721 16/08/19 61220 
LPY9275 B440250818 08/08/19 57463  EGD4231 B440252435 10/08/19 54523 
HJT3337 Z440034182 08/08/19 55412  EIW6271 B440252396 28/07/19 54870 
BWK2600 B440250839 16/07/19 57463  FQB1233 B440252742 19/08/19 76331 
DEH1128 B440251356 12/08/19 60501  DFU5007 B440252646 10/08/19 54522 
FMO1470 B440252441 12/08/19 54600  DEN9353 Z440034173 08/08/19 55412 
DWE3994 Z440034077 05/08/19 55412  CAH1323 B440251634 20/08/19 51851 
KMF9427 Z440034093 05/08/19 55412  AQP9763 B440249607 10/08/19 57200 
LCE7711 Z440033541 01/07/19 55412  CDN6198 B440252680 11/08/19 54522 
BTQ9157 Z440033570 03/07/19 55412  BJE1041 B440252466 18/08/19 54870 
BTQ9157 Z440033560 02/07/19 55412  DHH6610 Z440034299 14/08/19 55412 
ERF6820 Z440033614 08/07/19 55412  EYR7733 B440252139 14/08/19 52312 
MWF6349 B440251329 31/07/19 51851  FPM3656 B440252136 13/08/19 76332 
MWF6349 B440251330 31/07/19 51930  CGH8905 Z440034341 16/08/19 55412 
FUT6333 B440252648 10/08/19 54521  HTR6556 B440252079 16/08/19 54526 
BNC3491 B440252434 10/08/19 54523  ESY4801 B440251177 02/07/19 55412 
DIX2997 B440250172 26/06/19 55412  FGF1699 B440252679 11/08/19 54870 
ERM7957 B440251111 26/06/19 51851  DZW2003 Z440034096 05/08/19 55412 
OPO4187 B440250652 29/06/19 54522  DPA7365 B440251306 29/06/19 54523 

 

 – CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “9ª Reunião Extraordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

1- Leitura e Aprovação de Ata;
2- Vacância do cargo Presidente do CMDCA;
3- Solicitações Promotoria;
4- Eleição dos Conselheiros Tutelares;
5- Edital CONDECA;
6- Comissão de Eventos;
7- Informes Gerais.

Data: 17/09/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (quatorze horas)
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal

Tathyane de Oliveira Santos
Presidente Interina – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

 – CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE 
PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2020/2024 – DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado 
pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com base na Lei Municipal nº. 4.754/2008, na Resolução nº. 113/2006, 
152/2012, 139/2010 alterada pela 170/2014 do CONANDA e Resolução nº. 81 de 2019, que delega 
a condução do processo de escolha dos membros do conselho tutelar, mandato 2020/2024 para a 
Comissão Especial formada para este fim, TORNA PÚBLICA, a decisão de DESCLASSIFICAÇÃO 
da candidata Carolina Kozlowski, por infração ao item 1 do edital nº 001/2019.
Da decisão quanto à desclassificação da candidata cabe recurso até 12 de setembro de 2019.

Pindamonhangaba-SP, 10 de setembro de 2019.

Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba

Veja as dicas para vencer os 
dias frios com os animais:

- Tanto os cães quanto os 
gatos precisam de um abrigo 
seguro para proteção contra 
vento, chuva e frio;

- No banho: usar água em 
temperatura morna e secar cor-
retamente. Para evitar choque 
térmico, aguarde cerca de 40 
minutos antes de seguir para 
um ambiente externo;

- Evitar horários noturnos 
para passear com seu animal 
neste período;

- O uso de roupinhas é mais 
indicado para caminhadas e 
necessário, principalmente, 

para animais tosados ou de 
pelo curto, porém devem ser 
confortáveis e limpas;

- Evitar utilizar roupas em 
animais de pelo comprido, pois 
causam os nós e consequente 
desconforto;

- No caso de animais man-
tidos na área externa, melhor 
protegê-los com bons abrigos;

- Gatos apreciam janelas, lo-
cal com muitas correntes de ar, 
por isso é importante que estes 
locais tenham espaço e tempe-
raturas adequados e, se neces-
sário, que estejam fechados;

- Dias frios promovem au-
mento no consumo de alimen-

tos, chegando até 30% a mais 
do que animais saudáveis co-
meriam em dias de temperatu-
ras mais elevadas. No entanto, 
é indicado reduzir a oferta de 
petiscos ou de alimentos, isso 
porque o animal se torna me-
nos ativo;

- Melhorar a umidade dos 
ambientes e nunca deixar os 
animais sem acesso à água lim-
pa e fresca;

- Cães e gatos, quando estão 
doentes, apresentam sintomas 
parecidos com os dos humanos 
como irritação nos olhos, difi-
culdade para respirar, e qua-
dros de desidratação. Observe.

USP lança “Guia de Boas Práticas Científicas” 

Cindy/Boletim Contexto

Confira alguns cuidados básicos para seu pet
É necessário avaliar e atender 
necessidades básicas e fisiológicas 
como alimentação, saúde e 
instalações

Nos dias frios, os cães e gatos de estimação po-
dem ficar vulneráveis a doenças típicas do inverno. 
Para promover o bem-estar do animal é necessário 
avaliar e atender necessidades básicas e fisiológicas 
como alimentação, saúde e instalações. De acordo 
com o pesquisador José Evandro de Moraes “animal 
saudável, bem alimentado e com manejo adequado 
consegue manter melhor a temperatura interna e 
passar por esta fase do ano sem problemas”.

dores. A primeira publi-
cação da série foi o “Guia 
para a Iniciação Científi-
ca e Tecnológica”, volta-
do a alunos de graduação 
ainda na fase inicial de 
sua formação universitá-
ria. 

Em abril deste ano, 
foi lançado o “Guia para 
o Programa de Pós-Dou-
torado da USP”, com o 
objetivo de incentivar os 
pesquisadores da uni-
versidade e de outras 
instituições de ensino 
superior a ingressar no 
pós-doutorado.

A Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo) 
também possui um códi-
go de boas práticas cien-
tíficas, disponível em 
seu site. Mais informa-
ções em: http://agencia.
fapesp.brvo divulgar informações 

para toda a comunidade 
científica de maneira a 
explicitar as práticas re-
comendáveis e alertar 
para ações que possam 
ser eticamente ques-
tionáveis ou até 
passíveis de pu-
nição. A obra é a 
terceira de uma 
série de publica-
ções elaboradas 
pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa para 
divulgar informa-
ções importantes 
para os pesquisa-

Atenção 
com os 
bichos 
aumenta 
com a 
diminuição 
da 
temperatura

Luana Gonçalves/Esperança Pinda
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 “Projeto Lucas” 
traz ação social 
para comunidade  

Atendimento voluntário da Igreja Quadrangular conta com 
ônibus adaptado para serviços médicos e odontológicos

Um ônibus de atendimento 
móvel de saúde trará serviços 
gratuitos para a população de 
Pindamonhangaba neste domin-
go (15). As ações, voltadas para 
toda a comunidade, fazem parte 
do “Projeto Lucas”, da Igreja do 
Evangelho Quadrangular (IEQ) e 
serão realizadas no pátio da igre-
ja sede, que fica no bairro Alto do 
Tabaú.

A unidade móvel estará es-
tacionada no local a partir das 9 
horas ficará até às 15 horas. Se-
rão oferecidos atendimentos com 
médicos, dentistas, fisioterapeu-
tas, massoterapeuta, psicólogo 
e nutricionista, além de serviços 
de enfermagem, como aferição de 
pressão, entre outros. 

Além dos atendimentos de 
saúde, o projeto conta com ações 
de cidadania com orientação ju-

rídica, cabeleireiro, barbeiro e 
designer de sobrancelhas, e tam-
bém recreação para as crianças.  
Tudo gratuito.

Os profissionais que partici-
pam são, em maioria,  membros 
da Igreja Quadrangular e se dis-
ponibilizaram voluntariamente 
para os atendimentos. 

De acordo com o superinten-
dente da IEQ Pindamonhangaba, 
Pastor Lucas Antunes, a ação so-
cial é uma forma de levar o amor 
de Jesus Cristo, por meio de ações 
voluntárias.  “Transmitir o amor 
pelo próximo e ajudar quem pre-
cisa são as nossas missões aqui 
na Terra”, ressaltou o pastor. Du-
rante todo o dia, pastores tam-
bém farão aconselhamento espi-
ritual a quem desejar.

O ônibus missionário é equi-
pado com dois consultórios, mé-

dico e odontológico e  viaja pelo 
país levando os serviços para co-
munidades carentes.

O “Projeto Lucas” é um traba-
lho da Secretaria Geral de Mis-
sões (SGM), departamento de 
ações sociais da Igreja do Evan-
gelho Quadrangular no Brasil. O 
trabalho é realizado em diversos 
estados e também no exterior e 
tem por objetivo promover ações 
na área da saúde. O projeto ini-
ciou em 2011 e atualmente, com 
18 unidades móveis espalhadas 
pelo Brasil, já atendeu mais de 
177 mil pessoas.  O nome do pro-
jeto leva o nome do personagem 
bíblico Lucas, que era apóstolo de 
Jesus e médico.

O templo sede da Igreja do 
Evangelho Quadrangular fica na 
avenida Fortunato Moreira, 608, 
no bairro Alto Tabaú.

“XV Festival Internacional de Flamenco” 
movimenta região no fim de semana

Neste fim de semana, de sex-
ta-feira (13) a domingo (15), 
acontece o “XV Festival Inter-
nacional de Flamenco” em São 
José dos Campos. O evento terá 
workshops, venda da tradicional 
paella e muitos acessórios típicos 
da Espanha.

Neste ano, Antonio Fernandez 
Montoya, “El Farru”, ministrará 
cursos para todos os níveis e fará 
uma Charla para contar a história 
e os caminhos do Flamenco atra-
vés da Escola da Família Farruco.  
Também participará, como convi-
dado especial, do espetáculo in-
ternacional “Un Sueno en Sevilla”, 
junto a um elenco de artistas do 
cenário nacional.

A programação ocupará o Tea-
tro Municipal, o Shopping Centro e 
a Fundação Cassiano Ricardo, onde 
acontecerá, no sábado e no domin-

go, das 9 ás 15 horas, o “Mercado 
Flamenco”. O segmento terá peças 
relativas à moda, artigos flamencos 
e gastronomia espanhola.

Reprodução/Internet

Cultura 
espanhola será 
representada 
em São José 
dos Campos

Os profissionais voluntários farão atendimento gratuito à população em diversas áreas

Divulgação

Escritora vem divulgar 
seu livro infantil em 
Pindamonhangaba
Larissa Eloise estará na 
cidade neste sábado (14)

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Ela está se acostumando 
a ter contanto com o público 
como uma profissional expon-
do seu trabalho. Já esteve em 
um shopping da região para 
lançar a versão impressa de 
sua obra “O Unicórnio Sem 
Asas”. Recentemente, também 
participou da “1ª Bienal Lite-
rária de Taubaté”. Agora, che-
gou a vez de Pindamonhanga-
ba receber a escritora infantil 
Larissa Eloise. A autora fará 
uma sessão de autógrafos na 
Loja Divazinhas, neste sábado 
(14), das 10  às 14 horas. 

Na ocasião, Larissa, de oito 
anos, venderá seu livro e dis-
tribuirá assinaturas. “A gente 
apoia e respeita a cultura. 

Será um prazer poder apoiar 
e incentivar a leitura para as 
crianças. Como a loja é voltada 
ao público infantil e juvenil, 
quero que meus clientes pres-
tigie essa talentosa escritora”, 
afirmou Patty, proprietária do 
espaço que formalizou o convi-
te para vinda da menina. 

A autora de “O Unicórnio 
Sem Asas” estará acompa-
nhada da mãe, Mariá Mendes. 
“Nós pais e a Larissa ficamos 
muito felizes pelo convite. Com 
esse evento, estaremos incenti-
vando a leitura”, ressaltou con-
tente pelo apoio. Larissa tem 
outro grande incentivador, seu 
pai, José Eduardo Claro. Para 
ela a “expectativa é alcançar 
um público bom e variado de 
pessoas” no dia de autógrafos 
em solo pindense.

Autora distribuirá autógrafos em loja do centro

Divulgação

Parceria oferece treinamento 
para área do varejo na cidade

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A partir da próxima segun-
da-feira (16), o “Programa de 
Capacitação Empresarial Varejo 
Competitivo” será desenvolvido 
em Pindamonhangaba. O projeto 
de qualificação do Sebrae vem 
até o município por meio de uma 
parceria com a Acip (Associação 
Comercial e Industrial de Pinda-
monhangaba). Até novembro, os 
cursos e oficinas abordarão temá-
ticas para aprimorar a gestão de 
negócios e alavancar as vendas 
do varejo.

De olho no movimento vare-
jista do Natal, o programa tem 
como público-alvo comerciantes 
da cidade. As inscrições devem ser 
feitas por telefone: (12) 3128-
9600 opção 8 é o contato do 
Sebrae; (12) 3644-7100 da Acip. 
O valor do treinamento pode ser 
parcelado em até 10 prestações 
de R$ 53.

A proposta do “Programa 
Varejo Competitivo” consiste na 
troca de informações e conhe-
cimentos entre profissionais e 
especialistas, além de promover 
networking entre as empresas 
participantes.

Setembro
Dia 16 – Workshop “Sebrae Responde – Soluções Setoriais”
Dia 23 – Oficina “Atendimento ao cliente”
Dia 30 – Oficina “Calendário para o comércio” 

outubro
Dias 7, 8, 14 e 15 – Curso “Na Medida – 
Gestão Estratégica de Vendas”
Dia 22 – Oficina “Inove para ganhar mais”
Dia 29 – Oficina “Visual merchandising para o varejo”

Novembro
Dia 5 – Oficina “Lidere sua equipe”
Dia 12 – Workshop “Sebrae Responde – Inovação”

CoNfira a programação Completa:
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga
Fotos: Divulgação

A festiva Pinda do �inal da década 
de 60: Futebol de 
Calhambeques!
Dos anos sessentas, 

já no crespúsculo, 
recordaremos nesta edição 
um evento esportivo que 
agradou a população e foi 
digno de comentários pela 
imprensa da região e além. 
Inédito e divertido, o espe-
táculo, que estava mais para 
atração circense, consistia 
numa partida de futebol 
envolvendo a participação 
de calhambeques pilotados 
por representantes de duas 
equipes: Pinda x Taubaté. 
O evento tinha objetivos 
bene�icentes, pois a renda 
obtida com a realização do 
espetáculo seria totalmente 
revertida ao SOS (Serviço 
de Obras Sociais). 

Na edição do jor-

nal Tribuna do Norte de 
27/7/1969, na coluna “Mi-
ni-Esporte”, o inesquecível 
jornalista Jota Marcondes, 
anunciava  que a partida 
estava marcada para às 15 
horas do dia 10 de agosto 
de 1969, no campo do São 
Paulo Futebol Clube (depois 
houve uma segunda, no es-
tádio da Associação Atlética 
Ferroviária, clube que ofer-
taria o troféu à equipe ven-
cedora). 

Explicava o articulista 
da Tribuna nas edições pos-
teriores de sua coluna, que 
as equipe participantes do 
Futebol de Calhambeques 
teriam  cinco componentes 
pra cada lado; os pilotos te-
riam que estar devidamen-

te uniformizados de acordo 
com a moda do início do 
século XX (1910/1920), to-
dos dirigindo os mais exó-
ticos calhambeques; havia 
sido elaborado um bom re-
gulamento para a disputa, à 
qual teria uma bola gigante 
(80 centímetros) especial-
mente encomendada em 
�irma da capital paulista.

Equipes
Para a sensacional par-

tida estiveram em campo 
as equipes:
Taubaté - Apollo 11 (Au-
toclube de Taubaté) com 
a seguinte formação: Ford 
28 – Assis; Ford 29 – Fio; 
Ford 29 – Agapito; Ford 29 
– Clair; Ford 31 – Jair.

Pinda -Calhambeque Auto 
Pinda com: Ford 29 – Rau; 
Ford 29 – Caio; Mustang 39 
– Cirinho; Fiat 37 – Prinart; 
Prefect 51 – Humberto (re-
serva).

O juiz foi o coronel Sou-
to (de jipe); bandeirinhas 
foram Olavo e Bartolo (de 
bicicleta).

No campo do São Paulo
Foi um sucesso. Conta 

Jota em edição posterior 
que  o ineditismo tornara o 
espetáculo do agrado de to-
dos. Como em todas dispu-
tas, houve as reclamações, 
os inconformismos sobre 
as decisões do juiz; muitos 
penaltis, todos contra Pin-
damonhangaba, “para sorte 

nossa”, destacava Jota, “ne-
nhum convertido em tento”. 

Como destaques da par-
tida, o colunista comentou 
que “o caminhãozinho Ford 
29, com o Cirinho e o Luiz, 
mostrou ser um goleirão, 
algo gilmaresco”;  “o meio 
campo local funcionou 
bem”; “numa jogada de 
mestre, o Prefect 51, com o 
França e o Adilson marcou 
um golaço “depois a ‘boli-
nha’ só �icou na área local, 
mas a defesa esteve �irme; 
os bandeirinhas estiveram 
bem, o Bartolo discreto, 
o Olavo foi uma atração à 
parte, pelas suas decisões, 
pelos seus tombos”...   

Jota também mencionou 
que apesar das previsões 

de estragos que causariam 
o evento ao ‘Morumbi Pin-
dense’, apenas a rede (que 
já era meio usada) se dani�i-
cou, o gramado nada sentiu. 
Enalteceu o presidente do 
São Paulo na época, Piorino 
�ilho que  “acedeu pronta-
mente ao pedido do coronel 
Souto, dando-se assim  sua 
valiosa colaboração e ainda 
promovendo seu clube, em 
vários aspectos”. 

Também foi comentada 
a participação da imprensa 
na divulgação do Futebol 
de Calhambeques, inclusi-
ve com a exibição da parti-
da no programa da Cidinha 
Campos da TV Record. Só 
o placar não foi revelado 
pelo colunista e nem en-
contramos em outras pu-
blicações da Tribuna,  fato 
que ressalta a realização 
da disputa mais como uma 
apresentação, um show 
que divertiu os participan-
tes e o público que foi pres-
tigiar o evento em prol do 
SOS. Segundo Jota, “talvez 
2.000 pessoas” teriam ido 
ao campo do SPFC naquele 
10 de agosto.  

Tamanho foi o êxito da 
iniciativa, reunindo a ju-
ventude de Pinda e Taubaté 
numa causa com �ins bene-
�icentes, que nova partida 
fora marcada para o está-
dio Dr. Pinheiro Júnior . Pu-
blicaremos nota sobre essa 
partida na edição da próxi-
ma semana.

Águas Rasas  The Shallows – 50 Anos de Filmes

Lembranças literárias
Águas Rasas  The Shallows – 50 Anos de Filmes

Lembranças literárias
És tão altiva, és tão assoberbada
ostentando uma atitude presumida.
Pelo que vejo tu andas esquecida
que na vida  nós não valemos  nada?!!

  Teu encanto, tua beleza tão falada...
  Que valor tem, se tu és tão pretendida...
  Se não fosse a tua pose descabida
  havias de ser uma moça mais prendada!

    Infelizmente as moças bonitonas
    que se julgam princesas da beleza
    não passam de reses sensaboronas

      Com esse exagerado ‘coquetismo’
      elas perdem a virtude e a fi neza –
      depreciando o valor do ‘feminismo’!!!

João Leite, Folha do Norte ( jornal local extinto), 27 de abril 1939
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Há 50 anos acontecia 
o futebol de 
Calhambeques no 
Campo do SPFC, no 
parque São Domingos 
(no destaque, a bola 
do jogo)


	TN1201
	TN1202
	TN1203
	TN1204
	TN1205
	TN1206

