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Infectologia de Pindamonhangaba recebe prêmio 
de destaque no tratamento de tuberculose

Na última segunda-feira (23), 
o Setor de Infectologia da Pre-
feitura de Pindamonhangaba re-
cebeu pela 10ª vez o prêmio de 
reconhecimento pela e�icácia do 
tratamento de tuberculose reali-
zado na cidade. 

PÁG. 3

Curso de 
eletroeletrônica do 
Fundo Social está com 
inscrições abertas

PÁG. 3

Audiência Pública inicia o�icialmente 
regularização da Vila São Benedito

“Projeto 4 Ventos” leva 
atividades culturais ao 
Teatro Galpão e ao
Parque da Cidade
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Pinda comemora 
“Festa de 
São Francisco 
de Assis” a 
partir de hoje

A terça-feira (24) 
foi de festa na 
Vila São Benedito, 
com o início oficial 
das atividades 
de regularização 
fundiária do bair-
ro pela parceria 
entre a Prefeitura 
de Pindamonhan-
gaba, por meio da 
Secretaria de Ha-
bitação, e a Fun-
dação Itesp – Ins-
tituto de Terras 
do Estado de 
São Paulo 

PÁG. 3

Grande número de 
moradores participou
 do encontro

Primavera: idosos fazem 
exposição de telas autorais

Idosos residentes de dois lares de acolhi-
mento de Pindamonhangaba estão parti-
cipando de um projeto de pintura em telas 

sobre o tema primavera. As obras estão 
expostas no Shopping Pátio Pinda desde 
segunda-feira (23), quando a estação teve 

início. A data também foi escolhida por 
fazer parte da “Semana do Idoso”, cujo “Dia 
Mundial” é celebrado em  1º de outubro. 

Divulgação
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Editorial

CASAMENTO À MODA ANTIGA
Era na cozinha que vovó se 

sentava no banquinho de ma-
deira, ao lado do fogão de le-
nha. Enquanto esperava o bolo 
de fubá assar e o chiado da 
chaleira para coar o café, abria 
o baú de relíquias e contava os 
mais variados casos:

Antigamente, casamentos 
eram arranjados pelos pais, 
que escolhiam os noivos para 
as �ilhas. Na maioria das vezes, 
o eleito era de família de mui-
tas posses. Filhos de fazendei-
ros. Filhos de políticos. Filhos 
de pessoas ilustres.

Naquele tempo, muitas mo-
cinhas fugiam de casa. Muitas 
cometiam suicídio. Em muitos 
desses casamentos as esposas 
se tornavam meras escravas 
do marido.

Certa vez, arranjaram noivo 
para a moça que amava estre-
las, �lores e animais. O escolhi-
do era �ilho de fazendeiro. Era 
um homem arrogante, sober-
bo, que gostava de humilhar 

pessoas e chutar cães de rua. A 
moça esperneou, gritou, cho-
rou. Implorou para que o pai 
reconsiderasse. Não teve jeito.

O martírio começou com 
o namoro. O rapaz bruto, ciu-
mento, gritava palavrões. Se 
alguém ousasse olhar para ela, 
ele chamava pra briga. Duran-
te todo o relacionamento ela 
pedia a Deus que lhe mostras-
se maneira de interromper de-
�initivamente o sofrimento.

O tempo passou. O casa-
mento foi marcado. O noivo 
determinou que a cerimônia 
fosse realizada na praia. Che-
garia montado no Riqueza, o 
puro-sangue Árabe, adereçado 
de ouro, com a noiva na garupa.

No fatídico dia, como raio 
ele surgiu na praia. A noiva, 
apavorada no dorso do animal, 
gritava “Pelo amor de Deus, 
me deixe no chão”. Assim que 
ela apeou, ele esporou o ani-
mal e desapareceu na exten-
são da areia. Minutos depois 

retornou, em pé, no dorso do 
animal. Fazia malabarismos 
quando, próximo aos convi-
dados, o animal se assustou 
e freou. O noivo, qual �lecha, 
se espetou na areia. Enquan-
to foram socorrê-lo, a noiva 
compreendeu que aquele era 
o aviso de Deus. Sem titubeio, 
montou em Riqueza. As mu-
lheres, percebendo a ousadia, 
pediam: “Jogue o buquê! Jogue 
o buquê!”. Ela jogou. Para frus-
tração das mulheres, o arranjo 
de �lores decidiu pousar nas 
mãos do noivo desfalecido. De-
pois disso, ninguém mais sou-
be do paradeiro dela.

Para encerrar o caso, vovó 
abriu o baú de onde retirou 
o véu amarelado que colocou 
na cabeça. Depois, coou café, 
serviu o bolo de fubá, acari-
ciou a orquídea que enfeitava 
a mesa, ajeitou o vira-lata aos 
pés do fogão de lenha para que 
não sentisse frio, e foi espiar 
estrelas.

Eu indico

Gênio Indomável é um �ilme es-
tadunidense de 1997, do gênero 
drama, dirigido por Gus Van Sant. 
Basicamente conta a história de 
um jovem rebelde com passagens 
pela polícia que trabalha como 
funcionário da limpeza numa uni-
versidade de Boston, mas acaba se 
revelando um gênio em matemáti-
ca ao resolver um teorema propos-
to pelo professor Lambeau a seus 
alunos. Mas depois de se meter em 
encrencas ele é preso. Por determi-
nação legal, ele precisa fazer terapia e 
ter aulas de matemática com Lambe-
au, mas nada funciona, pois ele debo-
cha de todos os analistas, até que se 
identi�ica com um deles, Sean.
“Este é um daqueles �ilmes que você 
�ica ansioso em continuar assistin-
do. Tem um contexto excelente e nos 
proporciona até risadas e lágrimas. 
É um drama muito interessante 
sobre perda, sobre o medo das mu-

A indicação desta semana é o 
filme “Gênio Indomável”
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danças e sobre desa�ios, o longa-
metragem cativa com seu enredo 
e nos emociona com seus persona-
gens. Realmente acredito que vale 
a pena assistir e se entreter.

Vanilza Oliveira - Autônoma

“Projeto 4 Ventos” leva atividades culturais 
ao Teatro Galpão e ao Parque da Cidade

Igreja Batista recebe 
“Semana de Oração”

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

O “Projeto 4 Ventos” é um dos 
contemplados pelo edital Lingua-
gens Artística do ProAC Municí-
pios junto ao Fundo Municipal de 
Cultura. A iniciativa desenvolverá 
algumas ações gratuitas em pontos 
conhecidos de Pindamonhanga-
ba. O Teatro Galpão receberá um 
workshop nesta quinta-feira (26), 
enquanto uma o�icina ocupa o Par-
que da Cidade no sábado (28).

Cindy Quaglio apresentará um 
exercício de “Corpo e Materiali-
dades” no espaço cultural loca-
lizado na entrada da cidade. A 
intenção é de ser um convite à 
escuta sensível do corpo e explo-
ração do movimento a partir da 
relação com diferentes materiais. 
A interação ocorrerá das 18 às 
21 horas e terá jovens e adultos 
como público-alvo.

Por outro lado, a atividade 
do �im de semana se destinará à 
criançada. Desta vez, a artista con-
duzirá o laboratório ao lado de Vâ-
nia Freire. A “Arte com a Natureza” 
trará como objetivo a apreciação 
e criação com elementos naturais 
no ambiente propício para lazer e 
contato com o meio ambiente. O 
público infantil poderá aproveitar 
a o�icina das 9h30 às 10h30.

O projeto propõe um percurso 
de pesquisa e criação em dança, 
a partir de uma investigação po-
ética dos quatro elementos (terra, 
água, ar e fogo) e dos ciclos natu-
rais. O Teatro Galpão �ica na rua Ja-
dir Figueira, 2750, no bairro Jardim 
das Nações. Já o Parque da Cidade 
se encontra na avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, 4.338-4.630, 
no bairro Cidade Nova.

A “Semana de Oração” da 
Primeira Igreja Evangélica 
Batista em Pindamonhangaba 
(Pieb Pinda) começou na se-
gunda-feira (17). A programa-
ção segue até esta sexta-feira 
(27), acontecendo sempre das 
7 às 8 horas da manhã, no tem-
plo da instituição.

O objetivo da iniciativa é 
que as pessoas destinem um 
tempo para orações em prol 
das famílias, das nações e de 
propósitos específicos. De 
acordo com a organização, 
em momentos de adversi-
dades e crises pelos quais 

a humanidade enfrenta nos 
dias de hoje, a oração é uma 
ferramenta importante e 
poderosa para se ter uma 
melhor comunhão, o que 
gera a verdadeira paz, uma 
vida espiritual mais vindou-
ra e a esperança de tempos 
melhores. 

O evento é aberto a popu-
lação. A Igreja Batista, sob a 
liderança do pastor João Mar-
cos Ali de Carvalho (ministro 
titular), está localizada na tra-
vessa Marquês do Herval, 96 
- centro (em frente ao estacio-
namento do Banco Itaú).

Saúde em destaque   
Pela 10ª vez, Pindamonhangaba recebe o prêmio 

de reconhecimento pela e�icácia do tratamento 
de tuberculose realizado na cidade. O Setor de 
Infectologia da cidade tem sido reconhecido porque 
ultrapassou a meta estabelecida pelo Estado que 
era de 85% de alta de cura, e alcançou o índice de 
88% de cura dos pacientes com a doença. 

O evento de premiação ocorreu na capital 
paulista, na última segunda-feira (23), com 
realização da Secretaria Estadual de Saúde.

Pindamonhangaba está no ranking das quatro 
cidades do estado de São Paulo que receberão 
o prêmio de reconhecimento no tratamento 
supervisionado – que consiste na atenção e 
assistência à saúde não somente do paciente, mas 
também daqueles que possuem contato com ele.

Doença infectocontagiosa, a tuberculose causa 
infecção, principalmente nos pulmões.  Além dos 
medicamentos, o não abandono ao tratamento por 
parte do paciente é fundamental. 

É bom ressaltar que o tratamento, que dura seis 
meses, só é e�icaz quando pacientes e equipes atuam 
de forma conjunta, com empenho e dedicação: o 
que tem acontecido em Pindamonhangaba. 

Divulgação
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Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social lança edital 
de chamamento público para 
o ano de 2020 para serviços, 
programas e projetos sócio
-assistenciais.

Nela serão contemplados 
serviços de proteção básica, 
convivência e fortalecimento 
de vínculos e serviços de pro-
teção social especial de alta 
complexidade, acolhimento 
para idoso, criança e adoles-
cente.

Secretaria de Assistência Social 
abre chamamento público

Para a secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula Miran-
da, a importância deste edital 
é a oferta dos serviços para a 
população do município. “A 
Assistência Social cofinancia 
estes serviços, que são dos 
mais diversos tipos de prote-
ções e, portanto, de suma im-
portância para a população de 
Pinda”, explicou.

Mais informações podem 
ser encontradas no site da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, o www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

Infectologia de Pindamonhangaba recebe prêmio de destaque no tratamento de tuberculose
Colaborou com o texto: 

Bruna Silva
Na última segunda-feira (23), 

o Setor de Infectologia da Pre-
feitura de Pindamonhangaba re-
cebeu pela 10ª vez o prêmio de 
reconhecimento pela eficácia do 
tratamento de tuberculose reali-
zado na cidade. O evento foi reali-
zado pela Secretaria de Saúde do 
Governo, em São Paulo.

De acordo com informações 

da Secretaria de Saúde, nos anos 
de 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 
2012, 2017, 2018 e 2019 o Setor 
de Infectologia de Pindamonhan-
gaba tem sido reconhecido, pois 
ultrapassou a meta estabelecida 
pelo estado que era de 85% de 
alta de cura, e alcançou o índice 
de 88% de cura dos pacientes 
com a doença.

“Para o sucesso no tratamento 
– que dura seis meses – e com ín-

dice relevante somente foi possí-
vel em decorrência da integração 
de toda a equipe do setor. Quero 
aproveitar para parabenizar o 
empenho e dedicação, e também 
ressalto a participação das uni-
dades de saúde do município”, 
comentou o diretor do Departa-
mento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael Lamana.

Pindamonhangaba está no 
ranking das quatro cidades do es-

tado de São Paulo que receberão 
o prêmio de reconhecimento no 
tratamento supervisionado – que 
consiste na atenção e assistência 
à saúde não somente do paciente, 
mas também daqueles que pos-
suem contato com ele.

A tuberculose é uma doen-
ça infectocontagiosa, que cau-
sa infecção principalmente nos 
pulmões. A forma de contágio é 
direta principalmente em aglo-
merações de pessoas, pois ao fa-
lar, espirrar ou tossir, pequenas 
gotas de saliva que possuem o 
agente infeccioso podem conta-
minar outro indivíduo.

Em sua grande maioria, pes-
soas infectadas com tuberculose, 

apresentam os seguintes sinais e 
sintomas: tosse seca contínua no 
início, depois com presença de 
secreção por mais de quatro se-
manas, cansaço excessivo, febre 
baixa geralmente à tarde, sudo-
rese noturna, falta de apetite, pa-
lidez, emagrecimento acentuado, 
rouquidão e fraqueza.

Vale destacar que o trata-
mento é feito com antibióticos 
com eficiência de 100% na cura, 
quando não há abandono no tra-
tamento. Para isto, é importante 
que o paciente seja acompanha-
do por equipes com médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais 
e visitadores devidamente pre-
parados.

 

Suely Aparecida Alves e doutor Benedicto Ruivo Junior representaram 
Pindamonhangaba no recebimento do prêmio

Divulgação

A Secretaria de Assistência So-
cial, através do Cras (Centro de 
Referência em Assistência Social) 
da área central de Pindamonhan-
gaba, iniciou no dia 6 de setem-
bro, a oficina com o tema “Tecen-
do Emoções”, tendo como público 
alvo mulheres beneficiárias de 
programas sociais de transferên-
cia de renda.

De acordo com informações da 
Secretaria de Assistência Social, a 
proposta visa realizar dinâmicas 
e proporcionar a reflexão sobre 
as relações intra e interpessoal 
a partir do processo criativo, em 
que produzirão material artesa-
nal com técnicas de bordado e pa-
tch aplique, e uma mandala feita 
de fitas e pedras.

Ainda de acordo com a Secre-

taria de Assistência Social, essas 
experiências buscam propor-
cionar mudança interna e con-
sequentemente no meio em que 
cada uma está inserida, tendo 
como foco: “Não posso mudar o 
outro, mas posso fazer diferente.”

Os grupos são coordenados 
por uma psicóloga e uma arte 
terapeuta. Serão realizados dois 
grupos com 15 participantes 
cada, tendo a duração de quatro 
encontros.

O Cras tem como foco o for-
talecimento e o empoderamento 
das famílias acompanhadas pelas 
equipes técnicas, para que supe-
rem a situação de vulnerabilidade 
social. Por esse motivo são reali-
zadas reuniões socioeducativas e 
oficinas temáticas.

Divulgação

Cras do centro promove oficina para mulheres

Audiência Pública inicia oficialmente 
regularização da Vila São Benedito

A terça-feira (24) foi de festa na 
Vila São Benedito, com o início ofi-
cial das atividades de regularização 
fundiária do bairro pela parceria 
entre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secretaria 
de Habitação, e a Fundação Itesp 
– Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo. A Vila São Benedito será 
o primeiro bairro a receber a ação 
resultante da parceria. Na sequên-
cia, será o Goiabal.

Os moradores do bairro foram 
convidados a participar de uma au-
diência pública, realizada no Centro 
Educacional Esportivo “Pai João”, 
para que o Itesp pudesse apresen-
tar como serão as etapas da regula-
rização fundiária no bairro.

“A Vila São Benedito é um dos 
bairros mais antigos da cidade, com 
mais de 50 anos de existência, e só 
agora a Prefeitura está tomando a 
iniciativa de regularização dos imó-
veis. É um trabalho difícil, que exige 
muito da equipe, mas que está sendo 
feito porque é necessário. Nós temos 
coragem e estamos realizando a re-
gularização fundiária na cidade, pen-
sando em todos os benefícios para a 
população, como segurança jurídica 
e valorização do imóvel”, destacou o 
secretário de Habitação da Prefeitu-
ra, Marcelo Martuscelli.

A regularização fundiária permi-
te que o morador regularize toda a 
situação de seu imóvel e se torne, de 
fato, proprietário. Na Vila São Bene-
dito, além da abordagem nas casas, 
haverá uma central, instalada no 
prédio da “Casa Verde” .

 Para o prefeito Isael Domingues, 
“é muito gratificante poder fazer 
parte da realização do sonho de tan-
tas famílias que há gerações vivem 
em imóveis sem regularização, sem 
segurança jurídica. Ser o proprie-
tário de seu imóvel dá dignidade à 

pessoa. Além da valorização do imó-
vel e da organização da cidade, dá a 
possibilidade de desenvolvimento 
da região regularizada. Não temos 
medo do desafio e estamos fazendo 
o que é certo, numa somatória de es-
forços para a regularização fundiária 
do município. Essa parceria com o 
Itesp já está gerando bons frutos, e 
este é só o início”, afirmou.

 Lembrando que além do traba-
lho em parceria com o Itesp, a prefei-
tura vem realizando a regularização 
fundiária em outras regiões da cida-
de, já tendo entregue títulos de pro-
priedades para moradores do Nova 
Esperança, Castolira e Maricá, além 
dos locais que estão em processo ou 
estudo para regularização: Mossoró, 
Queiroz, Campinas, Campininha, Fei-
tal, Mandu, Paulino de Jesus e Karina.

Divulgação



cotidiano
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2019

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.08.2019.
Às quatorze horas do dia seis de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença 
dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada em 29.07.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0031/19 Cliceli de Lima Kling.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2019. 

Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.08.2019.
Às quatorze horas do dia sete de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.08.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0034/19 Israel Correia. II – RELATOR: Sr. Vanderson 
Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0151/18 Cristian Camilo Leon Giraldo.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2019. 

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.08.2019.
Às quatorze horas do dia doze de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.08.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0037/19 Ivanil Gregorio das Chagas 
e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0040/19 Willian da Silva Leite. II– RELATOR: Sr. Carlos 
Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0156/18 Luiz Henrique Holzisauer de 
Mattos e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0014/19 Dulce de Jesus Furtado de Oliveira. III – 
EXPEDIENTE: Ofício 033/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 12  de agosto de 2019. 

Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.08.2019.
Às quatorze horas do dia treze de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença 
dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 12.08.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0043/19 Itamar Camilo Goulart. II– RELATOR: Sr. 
Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0189/18 Francisco Paulo de Carvalho 
e 1-0020/19 Alessandra Helena Silva de Oliveira. III – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da Silva 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0078/19 Daniel Ribeiro Bondioli. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
034/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019. 

Ata da 31.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.08.2019.
Às quatorze horas do dia dezenove de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.08.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0046/19 Giselle Lima Emboava 
Santos. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0063/19 
Tania Gisele do Nascimento da Silva. III– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0030/18 Moacir Bahia Filho, 1-0180/18 Edson Leonel dos Santos e 1-0005/19 
Waldecir Ferreira dos Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2019. 

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.08.2019.
Às quatorze horas do dia vinte de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 
e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.08.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0052/19 Maria Gabriela Alexandre da Silva. II– 
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0032/19 Fabio 
Leandro Penha Galvão, 1-0041/19 Giselle Alves Campos dos Santos e 1-0056/19 Alexandre 
Ferreira Gomide. III – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da Silva DEFERIDO, por votação unânime: 
1-0070/18 José Luiz de Souza. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019. 

Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.08.2019.
Às quatorze horas do dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, e Elisabete 
Aparecida dos Santos, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
20.08.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0212/18 Marcio Rocha Cruz e 
1-0022/19 Agatha Salvati. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0064/18 Rubens dos Santos. III – RELATOR:  Sra. Elisabete Aparecida dos Santos 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0083/19 Alex Sandro Simões Marques de Oliveira. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 037/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2019.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa MARIA LUCIA CARNEIRO VILELA & CIA LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.558.602/001-82 e Inscrição Estadual nº 528.126.147-116, 
declara para os devidos fins que teve o seguinte equipamento extraviado: 
EQUIPAMENTO ECF, MARCA DARUMA AUTOMAÇÃO, MODELO ECF 
FS600, VERSÃO 01.05.00 e Nº FABRICAÇÃO DR0207BR000000111188, 
COM DATA DE LACRAÇÃO E 25/04/2008. E por ser a expressão de 
verdade firma a presente declaração.

O índice de uso do cinto de 
segurança entre motoristas e 
passageiros aumentou na malha 
rodoviária paulista sob conces-
são após cinco anos de intensas 
campanhas e ações educativas 
da Artesp (Agência de Transpor-
te do Estado de São Paulo) e das 
20 concessionárias que integram 
o Programa de Concessões Rodo-
viárias. No final de 2014, levan-
tamento da Agência apurou que 
mais da metade dos ocupantes do 
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Uso do cinto de segurança 
chega a 73% entre 

passageiros de banco traseiro
Pesquisa da Artesp aponta aumento da adesão após ações de 
conscientização desenvolvidas pela agência e concessionárias

banco traseiro não utilizava cinto 
de segurança.

Na época, a adesão era de ape-
nas 46% das pessoas. Já em rela-
ção ao uso do equipamento entre 
motoristas e passageiros do banco 
dianteiro era de 89% e 84%, res-
pectivamente. Em agosto de 2019, 
a pesquisa foi refeita e a atualiza-
ção dos dados apurou que houve 
significativo aumento do uso do 
equipamento: 94% dos motoris-
tas, 91% dos passageiros do ban-

co dianteiro e 73% dos ocupantes 
do banco traseiro estavam usando 
corretamente o cinto no momento 
da abordagem dos pesquisadores.

A pesquisa abrange veículos de 
passeio e caminhões. Esse novo 
levantamento integra as mais de 
mil ações promovidas ou apoia-
das pelo Governo do Estado na 
“Semana Nacional do Trânsito”. 
“Avaliamos os resultados da pri-
meira pesquisa e vimos a necessi-
dade de intensificar as campanhas 

educativas, principalmente em 
relação ao cinto de segurança no 
banco de trás onde poucas pesso-
as viajavam com o equipamento”, 
diz a Coordenadora de Segurança 
Viária da Artesp, Viviane Riveli.

Dados regionais
Embora o uso do cinto de se-

gurança venha aumentando des-
de o início das campanhas educa-
tivas, algumas regiões do Estado 
ainda registram baixa adesão ao 
equipamento. É o caso da Região 

de Franca onde 48% dos ocu-
pantes do banco traseiro ainda 
dispensam o uso do cinto em via-
gens pelas rodovias sob conces-
são. As regiões com os índices de 
uso mais altos entre os passagei-
ros do banco traseiros são Barre-
tos, Itapeva e São José dos Cam-
pos com adesões de 87%, 83% e 
80%, respectivamente. Nos tre-
chos de rodovias próximas à ca-
pital paulista o índice de uso do 
cinto no banco de trás é de 71%.

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 207/2019 (PMP 27272/2019) 
Para “aquisição de suco de frutas, maçã, lanches e bebida láctea fermentada com 
polpa de morango”, com entrega dos envelopes até dia 10/10/19 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.  

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 202/2019 (PMP 25634/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição 
de solução interativa integrada com instalação e configuração dos equipamentos 
para usuários da rede municipal de ensino”, para análise da impugnação interposta 
pela empresa Ekipsul Comércio de Produtos e Equipamentos Eireli EPP (processo 
28250/2019).

CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMôNIO HISTóRICO, CULTURAL, 
AMBIENTAL E ARqUITETôNICO DE PINDAMONHANGABA – CMPHCAAP 

CONVOCAÇÃO – 7ª Reunião Ordinária – 2019
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba – 
CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo indicados, à “7ª Reunião Ordinária 
- 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Aprovação das duas últimas reuniões
Regimento Interno
Parecer no Processo 10300/2013, que trata de isenção de Impostos do imóvel da Rua Bicudo 
Leme, 88
Data: 1/10/2019 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Palacete 10 de Julho

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental 

e Arquitetônico de Pindamonhangaba

Uma das frutas típi-
cas do mês de setembro 
é o abacaxi. Fonte de vi-
taminas A e C, o abacaxi 
contribui para o aumen-
to da imunidade, além de 
ter papel antioxidante e 
anti-inflamatório. A fru-
ta também tem alto teor 
de manganês e é um bom 
alimento para auxiliar na 
prevenção da osteoporose 
e de fraturas ósseas.

Priorizar o consumo de 
alimentos da estação é be-
néfico não só para o pro-
dutor, mas também para 
o consumidor, que terá à 
disposição frutas, legumes 
ou verduras com mais nu-
trientes. Veja outras fru-
tas de setembro que a Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo incentiva o 
consumo:

Banana nanica
Tem o sabor mais ado-

cicado, tornando-se uma 
das variedades preferidas 
da fruta. Possui fibras que 
auxiliam no bom funciona-
mento intestinal, além de 
fósforo que ajuda na saúde 

Conheça 
as frutas 

típicas 
desta época 

do ano
dos dentes e os-
sos e a vitamina 
C, que atua no 
sistema imunoló-
gico e é antioxi-
dante.

Banana prata
É um dos ti-

pos que contém 
maior quanti-
dade de potássio em sua 
composição, prevenindo 
câimbras musculares e 
auxiliando no controle de 
pressão arterial. Além dis-
so, possui triptofano, ami-
noácido precursor do hor-
mônio serotonina que está 
associado com a sensação 
de bem-estar.

Laranja lima
É menos ácida que os 

outros tipos. É bastante su-
culenta, rica em vitamina 
C, potássio, ferro e vitami-
nas do complexo B, além de 
possuir características anti
-inflamatórias.

Laranja pera
A laranja é uma fruta 

fonte de vitamina C, além 
de conter fibra, ácido fólico, 

potássio e antioxidantes, 
possui diversos benefícios, 
entre eles ação preventiva 
contra gripes e resfriados, 
melhora função do sistema 
digestivo e auxilia na pre-
venção de anemia, pois au-
menta a absorção do ferro. 
A melhor forma a ser con-
sumida é in natura.

Manga
Fonte de carotenoides 

e carboidrato, ela fornece 
energia para o organismo. 
Contém cálcio e fibras, au-
xiliando no bom funciona-
mento intestinal.

Melão
O melão contém vita-

minas A e C, potássio, e 
uma grande quantidade de 
água. Proporciona diversos 
benefícios à saúde, dentre 
eles controlar a pressão ar-
terial, prevenir a desidra-
tação e função diurética. É 
pouco calórico e pode ser 
consumido in natura ou em 
forma de sucos.

Tangerina
Também conhecida 

como mexerica ou berga-
mota, é uma fruta cítrica 
rica em vitamina C, que 
auxilia na proteção do or-
ganismo. Contém fósforo 
e cálcio, que são minerais 
importantes para a manu-
tenção de ossos e dentes.
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Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Nesta quinta-feira (26), 
o FSS (Fundo Social de Soli-
dariedade) está com inscri-
ções abertas para o “curso 
de eletroeletrônica”. As aulas 
gratuitas começarão na próxi-
ma terça-feira (1º/10) e têm 
como objetivo a complemen-
tação da renda dos partici-
pantes. As matrículas para o 
curso poderão ser realizadas 
na sede do Fundo Social, so-
mente nesta quinta-feira (26).

As aulas serão realizadas 
no pólo de cursos do FSS, que 
�ica na avenida Albuquerque 
Lins, às terças e quintas-feiras, 
em dois turnos, das 13h30 às 
17 horas e das 18 às 22 horas. 
Em média, o curso possui du-
ração de um mês e meio.

É necessário que os inte-
ressados tenham mais que 16 
anos e tenham em mãos os 
documentos: cópias do RG e 

Idosos residentes de dois 
lares de acolhimento de Pin-
damonhangaba estão par-
ticipando de um projeto de 
pintura em telas sobre o tema 
primavera. As obras estão 
expostas no Shopping Pátio 
Pinda desde segunda-feira 
(23), quando a estação teve 
início. A data também foi es-
colhida por fazer parte da 
“Semana do Idoso”, cujo “Dia 
Mundial” é celebrado no dia 
1º de outubro.

Além de exibir a primavera 
sob o olhar sênior, o objetivo 
é conscientizar o público so-
bre as habilidades dos idosos 
– especialmente os que vivem 
em lares assistenciais. As te-
las foram pintadas durante as 
aulas da arteterapeuta Letícia 
Godinho, da Fundação José 
Carlos da Rocha, nos lares São 
Vicente de Paulo e Irmã Tere-
zinha.

De acordo com a profes-
sora, a intenção é expor parte 

dos trabalhos de arteterapia e 
fazer com que as pessoas co-
nheçam mais sobre os lares 
e seus residentes. “São am-
bientes que recebem visitas 
esporádicas de parentes, ami-
gos e alguns voluntários, mas 
geralmente o grande público 
desconhece o dia-a-dia dos 
idosos que vivem em lares. 
Com mais esta ação, acredito 
que consigamos aproximar 
o público dos vovôs e vovós 
e também reforçar para os 
idosos que eles têm vida so-
cial, projetos e anseios como 
qualquer outra pessoa, inde-
pendente de morar em lar ou 
não”, ressaltou.

Nesta iniciativa, são cerca 
de 30 telas, cada uma dese-
nhada por um idoso. “Nós já 
desenvolvemos outros traba-
lhos com técnicas de pintura, 
no entanto essas telas �icavam 
expostas nos lares ou eram 
presentes para amigos e co-
laboradores. Desta vez, todos 

estão mais animados porque 
elas estão em evidência em 
um ambiente que recebe mi-
lhares de pessoas. Talvez até fa-
çamos uma ação social ou venda 
dessas telas. Estamos estudando 
as possibilidades”, explicou.

Segundo Letícia, durante 
as aulas os idosos recebem 
orientações sobre as técnicas 
de pintura e idéias para rea-
lizar os desenhos, mas ela as-
segura que toda a criatividade 
é do próprio autor. “São orien-
tados na forma como realizar 
desenhos, segurar o pincel, de-
senvolver a idéia básica de cada 
tela. Mas o processo de criação, 
toda pintura, é cem por cento 
de cada um”, completou.

Os desenhos �icarão expos-
tos até o dia 3 de outubro no 
Shopping Pátio Pinda, quan-
do os vovôs e vovós dos dois 
lares farão uma visita ao 
centro de compras, para pas-
sear, ver a exposição e tomar 
um lanche.

Tendo como tema a primavera, as 30 obras exibidas foram 
produzidas por residentes de dois lares pindenses

“Curso de eletroeletrônica” do Fundo 
Social está com inscrições abertas

CPF, comprovante de endereço 
atualizado e uma foto 3x4. Vale 
destacar que são destinadas 20 
vagas para cada turno, além das 
10 disponibilizadas para cadas-
tro reserva.

A sede do Fundo Social de 

Solidariedade �ica na rua Depu-
tado Claro César, 53 – centro. O 
horário de atendimento do Fun-
do Social é das 8 às 12 e das 13 
às 17 horas, mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
3643-2223.

Pinda comemora “Festa de 
São Francisco de Assis” a 
partir de hoje

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A “Festa de São Francisco de 
Assis” começa nesta quinta-fei-
ra (26). Durante a semana, a no-
vena preparatória acontece na 
igreja de São Francisco de Assis, 
no bairro Vila Rica, sempre às 19 
horas. O encerramento  das festi-
vidades é 5 de outubro (sábado), 
quando haverá procissão em ho-
menagem ao santo a partir das 
17 horas, seguida de celebração 
solene. 

A edição deste ano traz como 

tema “Com São Francisco, que 
nossas famílias saibam dar o bom 
testemunho da fé”. Após as mis-
sas, o evento contará com a parte 
social. A quermesse solidária terá 
doces, salgados, refrigerante e 
outros comes e bebes típicos. 

Além disso, no dia 6 de outu-
bro, o salão da igreja de São Fran-
cisco receberá um “Show de Prê-
mios”. O evento sorteará brindes, 
como: tanquinho de lavar roupas, 
bicicleta, liquidi�icador, ventila-
dor e premiação em dinheiro (R$ 
100). O preço de cada cartela será 
de R$ 6.

Reprodução/Comunidade São Francisco
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“Ponto MIS” tem exibições nesta semana
Colaborou com o texto: 

Victor Gobbo
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, em parceria com o 
Museu da Imagem e do Som 
– “Ponto MIS”, realiza a exibi-
ção de �ilmes nacionais na ci-
dade, nesta semana. A Biblio-
teca Pública Municipal Maria 
do Carmo Santos Gomes – 
“Dona Carminha”, do bairro 
Vila São Benedito, apresenta 
na quinta-feira (26) o longa 
“Mato sem cachorro”, às 10h e 
13h30. Já na sexta (27), o CEU 
das Artes exibe o �ilme “Ver-

melho Russo”, às 14 horas.
O �ilme “Mato Sem Cachor-

ro” conta a história de Deco 
(Bruno Gagliasso), um homem 
solteiro com 30 anos de ida-
de, e Zoé (Leandra Leal), com 
28 anos, que trabalha em uma 
rádio. Na rua, Deco quase atro-
pela um �ilhote de cachorro, 
desse ponto o casal se conhece 
e acaba formando uma família.

Já em “Vermelho Russo”, 
duas atrizes brasileiras de-
cidem se mudar para Mos-
cou para estudar o célebre 
método de atuação do russo 

Constantin Stanislavski. Lá, 
envolvidas com um diretor 
de teatro e em um complexo 
triângulo amoroso, as duas 
amigas precisarão descobrir 
como ultrapassar suas dife-
renças fora e nos palcos, para 
que elas possam sobreviver 
em um país diferente. 

A biblioteca �ica na rua Gui-
lherme Nicoletti, 1.169 – Vila 
São Benedito, Tel. 3637-1440; 
O CEU das Artes �ica na aveni-
da das Orquídeas, no Vale das 
Acácias – Moreira César, Tel. 
3637-1715.

Divulgação

Curso será realizado no pólo do Fundo Social
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 Até o início dos anos 60 ainda 
não havia sido demolido o belo chalé 
da esquina da rua Deputado Claro 
César com a Marechal Deodoro. 
Segundo José Renato San Martin 
(Pelas Ruas de Pindamonhangaba 
– JAC-Grá�ica e Editora, 1995), “pela 
sua arquitetura leve e graciosa, 
construído em 1881, esse chalé 
encantou durante muitos anos os 
que por ali passavam”.

Artigo de Nini Salgado 
(Tribuna do Norte, 11/10/1970), 
descrevendo a rua Deputado 
Claro César, revela que ali 
residiram primeiramente “o casal 

Prédios da 
Pinda antiga: o 

chalé francês

Velho Chalé 
Fui rever  o meu chalé tão lindo...
Seus quartos e salas percorrendo
...a saudade de manso vem surgindo
e um passado gostoso vou vivendo!

Ali no quarto grande logo vi
linda velhinha, era vovó Bey
nos dando, que delícia! Quinhentão!
Que tirava dum canudo de latão...

Mamãe, bonita, doce, doce e carinhosa
a lidar, bordar e desenhar;
no fogão a fazer coisas gostosas,
ou na sala um sapatinho a tricotar.

Papai gordo, barulhento e bondoso
pai e avô dedicado e carinhoso,
tia Má, tia Ziza, tia Zaza...
quanta saudade nos traz a velha casa!

Chalé, testemunha de meus ais...
dos suspiros de meu amor primeiro...
amor seguro, forte, verdadeiro,
dedicado ao meu terno companheiro...

Depois... num passado mais recente,
vem surgindo gente nova, diferente;
são crianças alegres e ligeiras
a saltar, a gritar em brincadeiras.

São gritinhos, risos e folguedos,
algazarras, correrias e brinquedos...
...o velho chalé vivendo aquilo
com seu ar austero e tão tranquilo

Hoje estão te destruindo!...
que revolta e amargura vou sentindo
de casa a escutar as marteladas
que ressoam em meu peito qual pancadas...

Pancadas misturadas aos passinhos
suaves, delicados da avózinha...
ao barulho calmo e ao trabalhar
da  máquina de mamãe a costurar...

Aos gritinhos alegres das crianças,
aos passinhos saltitantes a cantar...
Tudo, tudo �icou lá pra trás
e não volta mais... nunca mais!

Velho chalé, estão te destruindo...
tuas tábuas na carroça vão saindo...
Chão de meu velho chalé...
chão de lágrimas da morte de vovó,
regado do sangue de mamãe,
molhado do xixi dos meus �ilhinhos
e também de meus queridos sobrinhos...

Estão te destruindo!...
é o progresso que vem vindo!...
Estão te destruindo!...
mas, de meu peito,
de nenhum jeito
ninguém destruirá aquela fé
que herdei de mamãe no meu chalé!!!

MARECÊ (26-3-68)

José Antonio Teixeira Salgado 
e Clélia Prado Salgado e depois 
dona Gabriela de Barros Lessa, 
a dona Bey, mãe do dr. Francisco 
Lessa Júnior, médico e ex-prefeito 
de Pindamonhangaba”.

Em homenagem a esse 
prédio histórico que, por conta 
do desenvolvimento urbano foi 
abaixo, encontramos no jornal 
Tribuna do Norte, edição do 
dia 31 de março de 1968, um 
poema humildemente assinado 
por “Marecê” (Maria Carmelita 
Romeiro Ramos Mello). A autora 
revela em versos a dor de sentir 

o velho chalé francês sendo 
demolido... De�ine  como a perda 
de uma riqueza in�initamente 
maior que o progresso: a memória 
de uma vida feliz em família tendo 
como proteção o bendito teto do 
casarão... 

Hélio Hatanaka – óleo sobre tela

A Cruz e a Viola, a marca de um adeus... 
A página de história não 

poderia deixar de relembrar 
mais uma vez esse triste 
fato ocorrido em terras de 
Pindamonhangaba que nes-
ta sexta-feira (27) comple-
tará 67 anos...

Na via Dutra, sentido São 
Paulo/Rio, trecho entre Pinda 
e Taubaté (proximidade do 
Una), escondida entre a vege-
tação que margeia a estrada, 
há uma cruz tendo ao centro 
uma viola. Aquele marco é 
histórico... Ali, na tarde som-
bria de sábado, 27 de setem-
bro de 1952, morreu o cantor, 
seresteiro e trovador: Francis-
co Alves, o Chico Viola! Mor-
reu carbonizado, após aciden-
te envolvendo o carro o qual 
dirigia com um caminhão.

Como é de costume reli-
gioso e até cultural, após a 
ocorrência do acidente, para 
assinalar o local da tragédia 
colocaram uma cruz. O DER – 
Departamento de Estrada de 
Rodagem mandou logo reti-
rá-la, para deixar a pista livre. 
Foi então que o professor Má-
rio de Assis Cesar (idealiza-
dor da bandeira do município 
de Pindamonhangaba) que 
tinha uma propriedade no 
local, o sítio Bom Jesus, resol-
veu doar uma área para que 
se erigisse um monumento 
onde tombara o cantor.

Sobre o assunto o jornal 
Sete Dias (extinto), edição de 
19/10/1952, registrou que 
o professor enviara o�ício ao 
prefeito Caio Gomes Figueire-
do e ao presidente da Câmara, 
Francisco Lessa Júnior, ofere-
cendo área de 40 metros em 
frente ao local do acidente. 
Posteriormente, na edição de 
2/11/1952, o jornal divulgou 
que a referida área teria sido 
doada à Rádio Nacional do Rio 
de Janeiro, para tal �inalidade.

No dia 21 de novembro da-
quele ano – conforme noticiou 
o Sete Dias – os irmãos Vitale 
e o jornalista e compositor 

Davi Nasser (talvez 
representando a emis-
sora radiofônica cario-
ca) vieram receber o 
terreno. A escritura foi 
lavrada no gabinete do 
prefeito, com direito à 
solenidade e presença 
de autoridades.

Ainda no Sete Dias 
(27/11/1955), o jor-
nalista e poeta João 
Martins de Almeida, 
em artigo escrito sob 
o pseudônimo “Jore-
ca”, cobra, três anos depois, a 
construção do tal monumen-
to. Em sua crônica, Martins 
de Almeida ironizava, relem-
brando que “um dia surpre-
endera cineastas, jornalistas, 
gente do Rio e de São Paulo 
reunida onde tosca e feia 
cruz identi�icava o local do 
acidente; iam lançar a pedra 
fundamental de um marco 
histórico àquele que com a 
garganta �izeram muito mais 
pelo Brasil que certos políti-
cos... gargantas!”

Em seu desabafo, o poeta 
jornalista indagava sobre que 

�im levara o movimento dos 
que diziam amar Chico Alves 
e por isso coletariam “centa-
vo por centavo para custear 
as obras”. Que até aquele mo-
mento não tinha visto “nem 
um centavo de interesse por 
parte daqueles que tinham 
vindo a Pinda com tremendo 
estardalhaço e nada fora fei-
to, nada fora iniciado”.

Em seu artigo e seu desa-
bafo, talvez nunca mais ela 
tenha se referido ao assunto, 
João Martins de Almeida res-
saltou que “os sentimentos 
dos homens têm a efemeri-
dade do perfume das �lores”.

O local depois 
do acidente 

com a singela 
homenagem ao 

artista

Luciazanetti.wordpress.com

music.apple.com

Chico Viola, uma das 
mais belas vozes que o 

Brasil conheceu


