
F U N D A Ç Ã O  D R .  J O Ã O  R O M E I R OEdição 9.346

Tribuna do Norte
Ano 138

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
18º

34º
PREDOMÍNIO DE SOL UV 10

Fonte: CPTEC/INPE

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

5PÁG. 
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Prefeitura inicia entrega de uniformes para 
estudantes da Rede Municipal de Ensino

Em ação inédita, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba iniciou, no 
dia 1º de outubro, a distribuição 
de uniformes para estudantes da 
Rede Municipal de Ensino. A en-
trega teve início com os centros 
municipais de educação infantil e 
seguirá nos próximos dias também 
para as escolas municipais. Mais de 
13 mil  alunos de todas as unidades 
educacionais municipais da cidade 
serão bene�iciados. 

PÁG. 5

Mais de 13 mil alunos de todas as unidades escolares municipais receberão uniformes

Centro Paula Souza 
divulga calendário 
do vestibular das 
Fatecs para 2020

3PÁG. 

Conselho 
faz balanço 
positivo da 
“Semana 
Municipal 
do Idoso”
A sétima edição 
do evento contou 
com uma série de 
atividades, desde 
a abertura, no dia 
21 de setembro, na 
praça Monsenhor 
Marcondes, com 
danças e declama-
ções de poesia até 
o encerramento.

EDP realiza ação 
neste sábado 
no “Bem Viver” 

PÁG. 3

2PÁG. 5PÁG. 

Brinquedoteca 
Municipal é aberta 
à comunidade

Senac Pinda oferece 
Ensino Médio Técnico 
em Informática

Divulgação

Divulgação

Salesianos recebeu 
evento em celebração 
ao “Dia da Pessoa Idosa”
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Editorial

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

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

Matemática.

PADRE HUGO GRECO, ESTRELA QUE NÃO SE APAGA!
Há alguns anos tive o privilégio 

de contemplar uma estrela cadente 
a poucos metros do lugar onde eu 
caminhava. Vivi um maravilhamen-
to! Esse sentimento inexplicável eu 
revivi quando avistei, pela primeira 
vez, aquele homem de olhos azuis e 
sorriso de céu que caminhava vindo 
ao meu encontro. Algo nele me atraía 
tão misteriosamente que, ao passar 
por mim, dei meia volta e o segui...

 Trajava roupas simples e um 
sapato bem maior do que o tamanho 
de seus pés. Por isso, andava devagar 
pelas ruas que nos conduziriam até 
o Lar São José, um asilo de velhos na 
Praça Conde de Moreira Lima, em 
Lorena. Ele entrou na capela do asilo. 
Eu sentei-me num dos bancos, ma-
ravilhada com sua presença divina. 
Minutos depois, ele saiu da sacristia 
paramentado de padre. Veio até os 
velhinhos, sentadinhos à sua espera, 
cumprimentava e abençoava a todos.

 A missa celebrada por ele 
era diferente de todas as missas 
que eu assistira e, sua homília, ines-
quecível. Fui tomada por um desejo 
de tomar nota de suas palavras. No 
papel, as palavras perdiam o mara-
vilhamento de quando fugiam do 
sacrário de sua alma. Ao término da 
missa, todos iam até o altar pedir-lhe 
a benção. E, com profundo amor, ele 
abençoava um por um.

 As missas do padre Hugo 
Greco, às quatro da tarde, no Asilo 
São José, passaram a fazer parte de 
minha agenda diária. No meu cader-
ninho, dia a dia, anotava suas homi-
lias. Desse exercício nasceu o desejo 
de ser escritora e pesquisar a vida 
daquele santo padre. Em segredo, 

antes ou depois da missa, sempre 
trocava um dedinho de prosa com 
ele.

 Ele contou-me que nascera 
no dia “12 de 12 de 1912, às 12 ho-
ras”, em Lugo, na Itália, e ao ouvir a 
professora mostrar-lhes o Brasil no 
mapa, pressentiu que viria para cá. 
De fato, ao ser ordenado sacerdote 
salesiano, designaram-lhe a missão 
de professor de Línguas Estrangeiras 
(Grego, Latim, Italiano) e de Ciências 
(Astronomia, Botânica, Geologia) no 
Seminário Salesiano do Colégio São 
Manoel, em Lavrinhas – SP. 

Brilhante mestre, tudo o que se 
propunha a aprender e a ensinar, 
beirava a perfeição! Sua dedicação à 
Poesia e à Música não diferia desse 
mesmo ritmo e tom. Compunha poe-
mas em português, latim, grego e ita-
liano, e o que neles mais tangenciava 
meu espírito era o seu encanto para 
com a Natureza e Deus. 

No pórtico da Faculdade Salesia-
na, em Lorena, éramos recepciona-
dos pelo som de seu violino, cada dia 
mais a�inado, cada dia mais obedien-
te ao dedicado aprendiz. Durante os 
intervalos, esperavam-nos no pátio 
padre Hugo e seu telescópio. Apai-
xonado por Astronomia, ensinava a 
quem se interessasse, as maravilhas 
do Universo: os planetas, os cometas, 
as constelações... E, com essas lições, 
os segredos invisíveis da grandeza 
divina, “que tudo criou”!

 Confesso que muitas lições 
de Botânica, Astronomia e Geologia 
�icaram esquecidas nas prateleiras 
da memória de sua ex-aluna. No en-
tanto, o seu andar manso, seu olhar 
azul celeste, seu sorriso de anjo, eu 

Eu indico

Gossip Girl é uma série de 
televisão norte-america-
na de drama adolescente, 
baseada na série literária 
homônima da escritora 
Cecily von Ziegesar. Cria-
da por Josh Schwartz e 
Stephanie Savage, tota-
lizando seis temporadas 
e 121 episódios. O drama 
conta a história de jovens 
numa privilegiada esco-
la no East Side, seguindo 
a vida de Serena Van der 
Woodsen que volta à cida-
de depois de desaparecer 
de repente. A história de 
cada personagem é nar-
rada por uma fofoqueira 
anônima que possui um 
blog na internet onde ela 
conta tudo sobre a vida 
dos personagens.

A indicação desta semana é a 
série “Gossip Girl”  

Reprodução/Internet
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“Esta série é fantástica por ser um pouco fora 
da realidade. Ela retrata bastante o momen-
to de indecisão do jovem em relação ao seu 
futuro. Além disso, nos mostra que grande 
parte das coisas que vemos é completamente 
distinta. Retrata bastante o amor, conheci-
mento dos lugares e quem realmente são, com 
momentos intensos, que você se sente parte do 
elenco. Para quem ama é muito bom assistir a 
este drama adolescente, ele se encaixa perfei-
tamente no top da lista.”
Samyra Oliveira - Estudante 

Divulgação

Pindamonhangaba é vice-campeã 
do Estado na ginástica artística

Colaborou com o texto: Victor Gobbo

As meninas da ginástica artística da Se-
melp (Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer) foram vice-campeãs da fase �inal es-
tadual dos “Jogos Infantis de Ginástica Artís-
tica”, realizado no último domingo (29), em 
Dracena. Pinda se destacou levando as três 
medalhas possíveis na trave de equilíbrio.

A atleta Maria Júlia foi campeã na trave 
de equilíbrio e bronze individual geral (3ª 
melhor ginasta da competição). Eduarda Vi-
tor conquistou prata na trave de equilíbrio 
e bronze nas paralelas. Já Gabriela recebeu 
bronze na trave de equilíbrio.

A Equipe de Pinda é formada pelos trei-
nadores Marcelo Ronconi, Monique Éllen, 
Alowany Tsubota e pelas ginastas Maria 

Júlia Basílio, Eduarda Vitor, Gabriela Alves, Annita 
Paim, Maria Clara Barbosa e Maria Clara Hirata. 

jamais esqueço! Como não esqueço 
a maior lição que ele nos legou: seu 
amor incondicional aos pobres, aos 
doentes e aos velhos. Todos os me-
ses, padre Hugo doava integralmen-
te seus honorários de professor aos 
menos favorecidos que, à porta da 
faculdade, aguardavam a abençoa-
da fração do seu salário. Do mesmo 
modo, os doentes da Santa Casa e os 
velhinhos do Asilo São José aguarda-
vam suas palavras de conforto e uma 
parcela de seu estado de graça. 

 Creio que existem estre-
las que nunca se apagam, assim 
como existem pessoas que nunca 
morrem... padre Hugo Greco é uma 
dessas estrelas e brilha ““in per-
petuum”na vida daqueles que ele 
soube acolher, agasalhar e alimen-
tar com sua luz divina e seu divino 
amor! 

“No pórtico da Faculdade 
Salesiana éramos recepcionados 
pelo som do violino do padre 
Hugo...”

Divulgação

Brinquedoteca Municipal é aberta à comunidade
Colaborou com o texto: 

Victor Gobbo
O Núcleo Pedagógico 

‘Educarte Brinquedoteca’ 
recebe a comunidade local 
e os demais munícipes para 
brincar toda quinta-feira. 
Lá, as crianças são recebi-
das por uma equipe de pro-
fessoras, que acompanha o 
atendimento durante todo o 
período. 

No período da manhã, a 
brinquedoteca funcionará 
das 8 às 11 horas, para to-
das as idades. Já na parte 
da tarde: crianças de 0 a 7 
anos, poderão frequentar o 
espaço das 13h20 às 14h50 
e acima de 7 anos, das 15 às 
16 horas.

Para participar, no pri-
meiro dia, o responsável de-
verá preencher uma �icha e a 
criança menor de sete anos 
deve estar acompanhada 

semp re  p o r  u m  a d u l t o .
Jogos, brinquedos e fan-

tasias, caracterizam e pre-
enchem todo o espaço da 
brinquedoteca.

Segundo as professoras 
da Brinquedoteca, o brincar 
é uma atividade caracterís-
tica da infância, na qual a 
imaginação, a fantasia e a 
realidade interagem. “A mis-
são dos pequenos é sempre 
aproveitar ao máximo sua 
visita deixando a alegria e a 
brincadeira tomarem conta 
de todos os momentos”, dis-
se a professora Julieta.

Toda quinta-feira a ‘Brin-
quedoteca do Lessa ‘�ica 
aberta para pais e crianças 
brincarem durante o ano 
todo. O espaço �ica no mesmo 
prédio da Escola  Municipal 
Félix Adib Miguel, localizada 
na rua Josias Pereira, sem nú-
mero, bairro do Lessa.

Divulgação

Padronização, 
organização e segurança      

Em uma ação inédita, mais de 13 mil alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba 

devem ser bene�iciados com os uniformes, que 
começaram a ser distribuídos nessa terça-feira, dia 1º 
de outubro. 

Os primeiros alunos a receberem foram os do Centro 
Municipal de Educação Infantil “João Fleury”, no bairro 
Alto Cardoso, mas, segundo a prefeitura, todas as 60 
unidades escolares municipais serão bene�iciadas com 
esta iniciativa.

Personalizados com o brasão da cidade, estampa da 
“Prefeitura Municipal Pindamonhangaba” e “Secretaria 
de Educação”, os uniformes compreendem as peças: 
camisetas de manga curta e de manga cumprida; 
camiseta regata; jaqueta; calça cumprida e bermudas 
(para os meninos) shorts-saia (para as meninas).

É sempre bom ressaltar, que embora o uso do 
uniforme não seja obrigatório na rede municipal, ele 
padroniza, organiza, além de trazer segurança para os 
estudantes.

Essa ação vem somar a tantas outras que o 
município tem recebido como a construção e a reforma 
de unidades, aquisição de equipamentos como louças 
digitais, brinquedoteca, playground, sala de vídeo e de 
leitura, entre outros.
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EDP realiza ação neste 
sábado no “Bem Viver”

Em comemoração do ‘Dia 
Mundial contra a Raiva’, 28 de 
setembro, a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
do Governo do Estado) realizou 
em Pindamonhangaba a palestra 
“Prevenção e Controle de Raiva 
em Herbívoros”, com o médico 
veterinário da CDA, Guilherme 
Shin Iwamoto Haga. O evento foi 
no dia 26, no auditório do Escri-
tório de Desenvolvimento Rural 

de Pindamonhangaba.
O Departamento de Agricultu-

ra da Prefeitura participou da pa-
lestra, que foi uma reciclagem de 
conhecimentos e uma apresenta-
ção das ações da Defesa Agrope-
cuária do Estado. A atividade foi 
volta para técnicos e produtores 
rurais da cidade, e tratou sobre a 
importância do combate à raiva 
em herbívoros, principalmente 
realizando a vacinação em ani-
mais de grande porte (que não é 

mais obrigatória, mas tem custo 
bem acessível), mas também com 
informações, para direcionar as 
equipes para a captura de mor-
cegos.

De acordo com o secretário 
adjunto de Desenvolvimento Eco-
nômico, Paulo Imparato, a raiva é 
mortal tanto para o animal como 
para o humano que for infectado, 
por isso essa conscientização, co-
laboração e adesão dos produto-
res rurais é tão importante. 

Lançamento da “Campanha em 
Memória às Vítimas de Trânsito”

A Secretaria de Habitação, em parceria com a em-
presa EDP Bandeirante comunica a todos os morado-
res do “Bem Viver” que, neste sábado (5), das 10 às 14 
horas, ocorrerá um grande evento na quadra pública 
do condomínio Mogno.

Neste dia, serão realizados parcelamentos e acor-
dos de dívidas de energia elétrica em várias parcelas 
baixas facilitando o pagamento de todos e evitando 
cortes de energia. Também será realizada a troca de 
lâmpadas antigas pelas LEDs mais atuais, onde cada 
morador poderá trocar até 7 lâmpadas visando a eco-
nomia e baixo custo nas contas futuras de energias.

“Todos os moradores do “Bem Viver” estão convi-
dados a participar desta que será uma grande opor-
tunidade de �icar em dia com a EDP Bandeirante”, 
convidou a diretora de Habitação, Monique Dias. 

Palestra conscientiza sobre controle da raiva em herbívoros

Divulgação

O Cetec-Trânsito  (Centro 
de Estudos e Treinamentos em 
Educação e Comportamento no 
Trânsito) lançou, no “Dia Nacio-
nal do Trânsito” (25 de setem-
bro), a “Campanha em Memória 
às Vítimas de Trânsito”. Evento 
realizado no auditório do Senac, 
com a participação de represen-

tantes da Câmra de Vereadores; 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, Fundo Social de Solidarie-
dade, da Secretaria de Saúde e 
do Departamento de Trânsito; da 
Ordem dos Advogados do Brasil; 
da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais; da Polícia 
Militar e de vítimas de lesões 

no trânsito e seus familiares.
O responsável Técnico pelo 

Cetec-Trânsito, Juliel Modes-
to, destaca que “o objetivo da 
CMVT é mobilizar instituições, 
pro�issionais, vítimas e seus fa-
miliares, para a necessidade de 
enfrentamento à violência no 
trânsito”. Ainda de acordo com 

Modesto “como o ‘Dia Mun-
dial em Memória às Vítimas 
de Trânsito’ é celebrado no 
terceiro domingo de novem-
bro, conforme resolução da 
Assembleia Geral da ONU, 
conseguimos com o lançamen-
to da CMVT unir esforços para 
viabilizar um censo da vítimas 
de trânsito em Pindamonhan-
gaba e estabelecemos como 
meta realizar uma passeata da 
Praça da Bíblia até o Parque 
da Cidade, onde pretendemos 
plantar mudas de Ipê Amarelo 
como memorial às vítimas.”

Interessados em compor a 
campanha podem entrar em 
contato através do telefone 
(12) 99659-9869, (12) 3648-
8471 ou do e-mail contato@
cetectransito.com.br

Divulgação

Conselho faz balanço positivo da 
“Semana Municipal do Idoso”

      Meu coração, não sei por que
Bate feliz quando te vê
E os meus olhos �icam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo
Mas mesmo assim
Foges de mim...

Dezenas de idosos cantaro-
lavam o trecho da música ‘Ca-
rinhoso’, em uma das últimas 
apresentações da “Semana 
Municipal do Idoso” – que se 
encerrou nessa terça-feira, 1º 
de outubro, celebrando o “Dia 
da Pessoa Idosa”.  

A sétima edição do evento 
contou com uma série de ati-
vidades, desde a abertura, no 

dia 21 de setembro, na praça 
Monsenhor Marcondes, com 
danças, declamações de poe-
sia e muita alegria. A ‘Semana’ 
seguiu com palestras, debates 
e orientação sobre os direitos 
dos idosos.

A atividade é realizada pelo 
Conselho Municipal do Ido-
so, com apoio da secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial. “Nossa proposta é que a 
população conheça os idosos 
e o trabalho das instituições 
que cuidam desses idosos. Por 
isso escolhemos praças, espa-
ços públicos, além de escolas, 
que têm alunos adolescentes 
e jovens, muitos deles foram 
cuidadados com avós; dessa 
forma, é fundamental levar-
mos informações e conscien-
tização”, conta o presidente 
do Conselho Municipal do 
Idoso Adilson Lima da Silva, 
que avalia todas as atividades 
como “superpositivas”.

Segundo ele, mais uma vez, 
o evento atingiu seu objetivo 
que foi “chamar a atenção 
do público para as questões 
relacionadas à garantia dos 
direitos da pessoa idosa, e 
também, um momento para 
levarmos orientação e fazer-
mos reivindicações a todos os 
setores da sociedade”, disse. 

A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda 
esteve presente em diversas 
ações e também avaliou como 
um evento muito positivo 
para a população idosa. 

”

Divulgação

Prefeito Isael Domingues celebrou o “Dia da Pessoa Idosa” em evento no Salesianos

“
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Já entrou em vigor a Re-
solução do Contran (Conse-
lho Nacional de Trânsito), 
que traz novas regras para 
formação de condutores 
como a redução do núme-
ro de horas/aula e o �im da 
obrigatoriedade das aulas 
em simuladores de direção.

Para a categoria B, no 
caso veículos, o número de 
horas/aula práticas caiu 
de 25 para 20 e no caso da 
categoria A, motocicletas, 
o número de horas/aula 
passou de 20 para 15. Em 
ambos os casos passa a ser 

A multinacional Bayer 
abriu 16 vagas para o pro-
cesso seletivo para o Pro-
grama de Estágio 2020 no 
Vale do Paraíba, com inscri-
ções previstas até o dia 22 
de outubro para a unidade 
de São José dos Campos. O 
programa de estágio insti-
tucional oferece bolsa-au-
xílio de R$ 1.700,00, prevê 
duração de até dois anos e 

é direcionado a estudan-
tes brasileiros de diversos 
cursos das áreas de exatas, 
humanas e biológicas. As 
inscrições podem ser feitas 
pelo site venhatransformar.
com.br.

Eleita uma das melho-
res empresas para começar 
a carreira pela Você S/A, a 
Bayer está presente na re-
gião há mais de 40 anos e 

tem um histórico de forte 
atuação e reconhecimento 
em saúde, segurança e 
eficiência. Jovens de todo o 
Brasil terão a oportunidade 
de iniciar sua trajetória 
profissional em uma 
empresa inovadora que 
busca soluções agrícolas 
sustentáveis e oferece um 
excelente ambiente de 
trabalho.

Já estão valendo novas regras 
para formação de condutores

obrigatória 1 hora/aula 
prática noturna. Antes da 
resolução entrar em vigor, 
eram necessárias 5 horas/
aula por categoria.

Outra mudança diz res-
peito aos simuladores. Ao 
invés de 5 horas/aulas 
obrigatórias, a nova norma 
do Contran determina que 
sejam até 5 horas/aula fa-
cultativas, ou seja, à esco-
lha do futuro condutor.

E aqueles que desejam 
dirigir ciclomotores de até 
50 cilindradas não precisa-
rão até setembro do ano que 

Bayer abre inscrições 
para Programa de 
Estágio na região

vem realizar aulas práticas. 
Poderão fazer apenas as 
provas teórica e prática, mas 
se repetirem nesta última 
serão obrigados a participar 
de 5 horas/aulas práticas. 
Antes da resolução, eram 

obrigatórias neste caso 
20 horas/aulas práticas. 
A partir de setembro do 
ano que vem passará a 
valer neste caso 5 horas/
aulas práticas para obter a 
autorização.

Para aqueles que estão 
nas aulas práticas nessas 
categorias já valem as novas 
regras. Neste caso só preci-
sam completar a carga horá-
ria para a realização das pro-
vas. Já aqueles que �izeram 

aulas em simuladores, po-
dem descontar na categoria 
B (veículos) as horas/aulas 
realizadas no simulador das 
20 horas obrigatórias, no 
limite de 5 horas/aula com 
uma hora/aula noturna.

Iniciativa busca 
desburocratizar 
processos e reduzir 
custos 
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O Centro Paula Souza 
divulgou o calendário do 
processo seletivo das fa-
culdades de tecnologia do 
Estado (vestibular das Fa-
tecs) para o primeiro se-
mestre de 2020.

O candidato pode soli-
citar isenção e redução da 
taxa de inscrição do vesti-
bular   exclusivamente pela 
internet, de 9 a 11 de outu-
bro. No último dia, o prazo 
termina às 15 horas.

A divulgação do resulta-
do dos pedidos de isenção/
redução da taxa de inscrição 
do vestibular será, também 
exclusivamente pela inter-
net, no dia 25 de outubro.

De 15 de outubro a 11 de 
novembro começam as ins-
crições para o vestibular das 
Fatecs. No último dia a ins-
crição termina às 15 horas.

Em Pinda são ofere-

cidos os cursos gratuitos 
superiores de tecnologia 
em Manutenção Industrial, 
Processos de Soldagem, 
Processos Metalúrgicos, 
Projetos Mecânicos e Ges-
tão de Negócios e Inovação.

A aplicação do exame do 
vestibular das Fatecs será 
no dia 8 de dezembro, às 
13 horas. O gabarito oficial 
será divulgado às 18h30.

No dia 14 de janeiro de 
2020 acontece a divulgação 
da primeira lista de convoca-
ção e da lista de classificação 
geral; e nos dias 15 e 16 de 
janeiro  é a matrícula da pri-
meira lista de convocação.

Vestibulinho das Etecs
Em breve, o CPS vai di-

vulgar o calendário do pro-
cesso seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 
para o primeiro semestre 
de 2020.

O Senac Pindamonhangaba ofe-
rece o Ensino Médio Técnico em In-
formática, curso inédito na região.

“Essa área é a que mais apre-
senta oportunidades de trabalho 
e inovação, mas sobram vagas 
por ausência de profissionais es-
pecializados. Com essa formação 
que passamos a ofertar, o jovem 
poderá atuar em organizações 
públicas e privadas de qualquer 
segmento, tais como as do setor 
de comércio, serviços, indústria, 
consultoria, ensino e pesquisa, 
por meio da prestação de ser-
viços autônomos, temporários 
ou contrato efetivo”, afirma Ana 
Cláudia Galhardo Palma, gerente 
do Senac Pindamonhangaba.

Ana Cláudia conta que o cur-
so permite que os estudantes 
concluam o ensino médio não 
somente com uma profissão, mas 
também com um projeto de vida, 
além de estarem preparados para 
o Enem e demais exames de ad-
missão das universidades brasi-
leiras. O aluno também poderá 
fazer um estágio profissional 
durante o Ensino Médio Técnico 
em Informática, com chances de 
conquistar um emprego enquan-
to ainda estiver estudando. 

As inscrições podem ser feitas 
pelo Portal Senac e as aulas terão 

Senac Pinda oferece Ensino 
Médio Técnico em Informática
Setor demandará 70 mil profissionais por ano até 2024

início em 27 de janeiro de 2020, 
das 7h30 às 12h45. A unidade terá 
duas turmas, com 40 vagas cada.

Preparação 
O Ensino Médio Técnico em In-

formática compreende toda a Base 
Nacional Comum Curricular do En-
sino Médio e é dividido em áreas 
do conhecimento, não em discipli-
nas: Linguagens e suas Tecnologias 
(língua portuguesa, artes, educação 
física, língua inglesa e informática); 
Ciências da Natureza e suas Tecno-
logias (biologia, física, química e in-
formática); Ciências Humanas e So-
ciais Aplicadas (história, geografia, 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba iniciou, no dia 1º de outubro, 
a distribuição de uniformes para 
estudantes da Rede Municipal de 
Ensino. A entrega teve início com 
os Cmeis (centros municipais 
de educação infantil) e seguirá 
nos próximos dias também para 
as escolas municipais. Mais de 
13.600 alunos de todas as unida-
des educacionais municipais da 
cidade serão beneficiados.

Uma entrega simbólica aos 
pais dos alunos do Cmei “João 
Fleury” (Alto Cardoso), marcou 
primeiro dia de distribuição dos 
uniformes, na parte da manhã. Já 
na parte da tarde, a entrega foi 
para os pais dos estudantes do 
Cmei José Ildefonso, no Laerte 
Assumpção, distrito de Moreira 
César. A entrega simbólica con-
tou com as presenças do prefeito 
Isael Domingues, do vice-prefeito 
e secretário de Governo, Ricardo 
Piorino e do secretário de Educa-
ção, professor Júlio Valle.

Os uniformes são personali-
zados com o brasão da cidade na 
frente e, nas costas, tem estam-
pado “Prefeitura Municipal Pin-
damonhangaba” e “Secretaria de 
Educação”. Cada criança está re-
cebendo duas camisetas manga 
curta, uma camiseta manga cum-
prida, uma camiseta regata, uma 
calça cumprida e jaqueta. Para 
os meninos, também duas ber-
mudas e, para as meninas, dois 
shorts-saia.

PaiS aProVam 
oS uniformES

Claudio Fernandes Bordin, pai 
da Alyce (5 anos), que é estudante 
do Cmei João Fleury, é só elogios 
para a iniciativa. “Gostamos mui-
to, achei o uniforme muito bom, 
de qualidade ótima. É a primeira 
vez que uma gestão está fazen-

Prefeitura inicia entrega de uniformes para 
estudantes da Rede Municipal de Ensino

Centro Paula Souza 
divulga calendário do 
vestibular das Fatecs 
para 2020

do tanto pelas crianças. E o que 
também é legal que agora todas 
as crianças estão vestidas com as 
mesmas roupas então elas ficam 
iguais, até mesmo para não fica-
rem comparando roupas e, além 
disso, quando tiver um passeio, 
estão todas identificadas, o que 
é muito bom para a segurança 
delas. Gostaria de parabenizar o 
prefeito e toda a equipe da Edu-
cação, pois estão fazendo um tra-
balho bem bacana”, afirmou.

Para Gabriela Vieira, mãe do 
Leonardo (4 anos), estudante 
do Cmei Josefina Cembranelli, a 
qualidade dos uniformes é o que 
chama mais a atenção. “As peças 
são muito benfeitas, de qualidade 
que impressiona, ficamos mui-
to satisfeitos. Sem falar que meu 
filho ficou lindo com o uniforme 
novo”, destacou.

SEgurança E igualdadE
Para o secretário Prof. Júlio 

Valle, os uniformes, de fato, são 
uma conquista muito grande. 
“Desde 2017 estamos trabalhan-
do para oferecer os uniformes às 
crianças e, para nós, isso signifi-
ca garantir a igualdade entre as 
crianças. Agora, com os unifor-
mes, que os pais possam investir 
em outras questões que sejam 
fundamentais para a família”, 
pontuou.

De acordo com o prefeito Isa-
el Domingues, uma das questões 
fundamentais acerca dos unifor-
mes para as crianças é a seguran-
ça. “Os uniformes facilitam a iden-
tificação das crianças, mesmo 
fora da unidade escolar, e assim 
sua proteção. É uma alegria mui-
to grande poder proporcionar às 
crianças um uniforme como este, 
bonito, de boa qualidade, que vai 
levar isonomia entre os estudan-
tes. Isso também é uma forma de 

Divulgação

Divulgação

oferecer um ensino cada vez me-
lhor na Rede Municipal. Essa é 
uma iniciativa inédita nas gestões 
municipais de Pindamonhangaba 
e vem lado a lado com todas as 
outras melhorias que estão sen-
do realizadas”, destacou.

O cronograma de distribuição 
dos uniformes foi definido pela 
Secretaria de Educação e seguirá 
por cerca de mais duas semanas, 
iniciando ainda nesta semana a 
distribuição para os alunos das 
escolas municipais.

Pais agradecem e elogiam qualidade dos uniformes

sociologia, filosofia e informática); 
e Matemática e suas Tecnologias 
(matemática e informática).

Ao término do Ensino Médio 
Técnico em Informática, o alu-
no estará capacitado para atuar 
como técnico em informática e 
realizar o planejamento e a exe-
cução dos processos de manuten-
ção de computadores, operação 
de redes locais de computadores 
e o desenvolvimento de aplicati-
vos computacionais.

Para mais informações e ins-
crições no site www.sp.senac.br/
ensinomedio.

Inscrições podem ser feitas pelo Portal Senac

Até dia 11/10 é possível pedir isenção da taxa de 
inscrição

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga
Fotos: Divulgação

O tempo passa... leva con-
sigo memórias, lendas e 

causos! Leva a história que não 
foi registrada, só foi contada... 
não foi recontada. É culturalmen-
te sensato o município que re-
conta, reescreve, reedita, republi-
ca reminiscências. Desde os fatos 
históricos de extrema importân-
cia até os causos, a lenda, o por-
quê das denominações de certos 
locais ou, simplesmente, lem-
branças de pontos que ficaram 
conhecidos pela existência de um 
marco, tenha ele sido construído 
pela mãos do homem ou pela na-
tureza... como uma árvore, como 
a figueira do Tabaú! 

Em alusão ao 21 de setembro, 
Dia da Árvore, árvore que em 
tempos de agora deve ser cultua-
da como tesouro merecedor de 
respeito, atenção e sublime amor, 
recordemos então dessa velha fi-
gueira... 

A figueira do Tabaú, árvore do gê-
nero fícus, da família das moráceas, 
existiu pelo menos até a primei-
ra metade do século XX. Ficava ali 
na rua São João 
Bosco, lado direito 
de quem segue 
em direção ao 
bairro de Santana, 
altura de onde 
hoje se encontra 
o número 276 e 
proximidades.

Em Athayde 
Marcondes (obra 
imprescindível 
nas bibliografias 
quando o assunto 
é a Pinda de anti-
gamente), encon-
tramos apenas 
sucinta nota a res-
peito:

“Figueira. Arrabalde da cida-
de situado no alto da rua Pruden-
te de Morais, antiga rua Alegre. 
Há 40 anos era um dos lugares 
mais aprazíveis e divertidos dos 
nossos arrabaldes. De tudo que 
ali havia de poético só existe a 
grande árvore que lhe dá o nome.”

Desta referência de Athayde, 
podemos comentar alguma coisa.  
O autor cita como arrabalde o iní-
cio do bairro Alto do Tabaú por-
que naquele tempo (2ª década do 
século passado) eram considera-
das periferias até os bairros mais 
próximos do centro urbano.

Quanto às denominações “Pru-
dente de Morais e “Alegre”, da-
das anteriormente à rua São João 
Bosco, lembramos que houve 
um tempo em que a Prudente de 
Morais ia além de seu cruzamento 
com a Coronel José Francisco 
(aquela que vem da General Júlio 
Salgado em direção a Dino Bueno). 
Até 1868 chamava-se rua Alegre. 
Acredita-se que por causa do 
movimento que havia por ali, pois 
era a principal entrada da cidade 
para os viajores que chegavam e 
que partiam em direção à capital 
do Império (Rio de Janeiro). Depois 
de 1868 passou a se chamar rua 
Conde D’Eu em homenagem 
ao conde Gastão de Orleans e 
Bragança, que naquele ano visitara 
Pindamonhangaba com sua espo-
sa, a princesa imperial Isabel Cris-
tina Leopoldina Augusta Micaela 
Gabriela Gonzaga de Bragança.

Com o advento da República, 
em 1889, as denominações alu-

sivas à monarquia foram sendo 
substituídas. Então a histórica 
rua Alegre que havia se tornado 
rua Conde D’Eu, passou a ser rua 
Prudente de Morais, em home-
nagem ao terceiro presidente da 
República, cuja gestão foi no pe-
ríodo de 1894 a 1898. 

Já quando o autor ressalta 
que “...há 40 anos ali era um dos 
lugares mais aprazíveis e diverti-
dos...”, calculamos que se referia 
ao ano de 1880, uma vez que te-
ria escrito isso por volta de 1920.

InesqueCível árvore 
FronDosA e belA...

Conta-nos a nossa leitora Bea-
triz Cunha Péres, pindamonhan-
gabense que se radicou na capital 
paulista, mas que nunca deixou 
a Princesa do Norte (aqui resi-

dem seus familiares e ela sem-
pre está por aqui), que seu pai 
era proprietário de imóveis bem 
em frente da figueira do Tabaú. A 
leitora relembra com saudade da 
frondosa árvore de sua infância. 
São dela as antigas fotos cedidas 
para ilustrar esta página. Segun-
do dona Beatriz, as fotos eterni-
zam os momentos junto à figuei-
ra, possivelmente na década de 
30 do século que se foi.

Procurando algo mais sobre 
essa árvore, localizamos na edi-
ção de 1º/8/1987 da Tribuna do 
Norte, uma providencial crônica 

e soneto de autoria de Geraldo 
Pires, o saudoso também pinda-
monhangabense, colaborador do 
jornal Tribuna do Norte, radicado 
na capital, por força de suas ativi-
dades profissionais. 

Geraldo Pires assim recordava 
da figueira do Tabaú: “No Alto do 
Tabaú, lado direito de quem vai 
para Santana, por muitos e mui-
tos anos imperou, altaneira, uma 
frondosa e linda figueira, cujos 
grandes troncos e sua espessa fo-
lhagem, atravessavam a estrada, 
proporcionando uma grande e 
reconfortante sombra nos dias de 
calor intenso.

Rainha em seu trono, cujas 

Trecho no qual a “Prudente de Moraes” e a 
“São João Bosco” se encontram (óleo sobre tela do artista 

Hélio Hatanaka retratando a histórica foto do início do 
século XX, de autoria de Malaquias Marcondes Neto)

A leitora Beatriz Cunha Péres é a segunda criança da 
esquerda para a direita; a primeira à esquerda é sua irmã, 
Gilda Cunha Ruggiero; o rapaz à direta é um de seus 
primos, Augusto de Almeida, que saía no bloco Flor de 
Abacate. Esta foto (em frente à figueira) foi tirada num dos 
carnavais dos anos 30 

Na rua São João Bosco, 
à beira do caminho, à 
esquerda de quem vai 
na direção da cidade,  

havia uma árvore, 
“a figueira do Tabaú”...

Arquivo Particular

grossas raízes afloravam a terra 
batida, passou a denominar o nos-
so bairro, que passou a chamar-se 
Bairro da Figueira.

Na minha infância, no início da 
noite, costumava brincar de ‘pular 
a bota’ debaixo dela, juntamente 
com meus amigos: Caetano e An-
gelino Piorino, João do Amaral, 
Romeu Marcondes, Luiz Genésio, 
Benedito Ramalho, o “Lóca”, An-
dré Martinho e outros.

Homenageando a figueira, que 
assistiu passar a infância e ado-
lescência de várias gerações, aqui 
fica registrado o preito da nossa 
saudade”. ( ver soneto abaixo em 
‘Lembranças Literárias’).

Arquivo Particular

Arquivo Particular

Geraldo Pires, jornal Tribuna do Norte, 1º de agosto de 1987

A garotinha aos pés da figueira é Gilda Cunha Ruggiero 
(falecida), mãe da psicóloga Cláudia Cecília Ruggiero, 
que atua na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)

Vida e morte 
da figueira

Um dia ela nasceu à beira do caminho
e teve com as outras plantas a sua infância!
foi ganhando altura, linda, em seu cantinho
sem aspirar jamais o cetro da arrogância!

 Os anos que passavam seu progresso viam,
 na vestimenta verde-escuro da folhagem,
 pois de seu tronco gigantesco então partiam
 os múltiplos e fortes braços da ramagem!

Deu sombra ao caminhante, abrigo à passarada, 
deu nome ao nosso bairro em que se via amada,
causando grande inveja à velha Mantiqueira!

 Até que um dia, cambaleante e já cansada!
 Velha, triste, agonizante, foi cortada,
 deixando em todos nós saudade a vida inteira!”

lembranças literárias

A figueira do 
Alto Tabaú
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