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Lutadora de Jiu-Jitsu conquista 
Campeonato Brasileiro

No último, sábado (24), a 
atleta de Pindamonhangaba, 
Gabriela Vieira Pereira, de 12 
anos, conquistou o primeiro lu-

gar na categoria Infanto Juvenil 
A do Campeonato Brasileiro de 
Jiu-Jitsu Esportivo. O torneio 
foi realizado no ginásio ‘Nelson 

Bonfi m’, em Caieiras (SP), e pro-
movido pela Confederação Bra-
sileira de Jiu-Jitsu (CBJJE).

PÁG. 5

Gabriela Vieira Pereira, de 12 anos, conquistou o primeiro lugar na 
categoria Infanto Juvenil A do Brasileiro de Jiu-Jitsu Esporti vo

Fundo Social abre inscrição 
para 350 vagas em sete cursos

O Fundo Social de Solidariedade abriu nova rodada de inscrição para 
sete cursos das Ofi cinas do projeto Reinvente. As inscrições estão abertas 
até o próximo dia 2 de novembro e os cursos disponíveis são: maquiagem, 
manicure, culinária, elétrica básica, eletroeletrônica, manutenção de 
computador e inclusão digital.

Prefeitura divulga 
horário de 
funcionamento 
do Cemitério 
Municipal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informou que o 
Cemitério Municipal abrirá 
nos dias 31 de outubro, 1 e 
2 de novembro, devido ao 
feriado de Finados, das 7 às 
17 horas.

Dois acidentes 
causam morte 
e ferimentos 
graves em Pinda

PÁG. 5

Arquivo pessoal

Reprodução internet

Americanet e Nokia iniciam testes com 
tecnologia 5G em Pindamonhangaba

A Americanet e a Nokia 
anunciaram, nesta segun-
da-feira (26), os testes ini-
ciais com a tecnologia 5G 
em Pindamonhangaba. As 
empresas obtiveram jun-
to à Anatel a licença em 
caráter de teste e pesquisa 
para as experimentações 
na cidade, utilizando as 
faixas de 3,5 e 26 GHz (mi-
limeter wave).

A operadora promoveu 
um showcase  para convi-
dados, no pátio da Prefei-
tura, a fi m de demonstrar 
a capacidade da nova 
tecnologia e suas funcio-
nalidades. 

As duas empresas 
mostraram um teste de 
velocidade em ondas mili-
métricas – na frequência 
de 26 GHz –, na qual foi 
possível atingir o recorde 
de taxa de transferência 
com rede 5G na América 
Latina.

PÁG. 3 Escolha de Pindamonhangaba se deve à presença estratégica do município em diversos setores que podem se benefi ciar com a aplicação do 5G

André Velozo

Entre os sete cursos oferecidos nas ofi cinas do projeto Reinvente está o de culinária
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5G: A internet do futuro
Nesta edição vemos que os testes iniciais da tecnologia 

5G da Americanet e Nokia serão realizados em 
Pindamonhangaba.

Para quem ainda se pergunta o que é tecnologia 5G, 
trata-se da próxima geração de rede de internet móvel. 
Essa inovação pode melhorar muito a velocidade de 
navegação de dispositivos móveis, como tablets e celulares.

Além disso, o 5G também pode contribuir para o 
desenvolvimento da chamada “Internet das Coisas”. Com 
isso, os dispositivos poderão estabelecer uma comunicação 
entre si. Um exemplo disso é uma geladeira inteligente que 
faz as compras dos itens que estão faltando, ou um carro 
que “dirige sozinho”. 

Assim, é indiscutível argumentar o salto tecnológico 
que o 5G trará para diversos setores da economia, 
principalmente à indústria que engloba algumas 
tecnologias emergentes para automação e troca de dados, 
que será revolucionada, melhorando radicalmente a 
experiência do usuário. 

Basta comparar a diferença da latência (tempo 
necessário para receber uma resposta às informações 
entregues) do 5G para as faixas de frequência que 
conhecemos até hoje para se ter uma ideia do futuro 
programado: 1 milissegundo contra 20 milissegundos (3G) 
e 10 milissegundos (4G). 

Apesar de ainda não estar disponível comercialmente, 
já é hora de todos nos prepararmos para a chegada do 
5G. Por enquanto, o mais importante é pesquisar bastante 
sobre a tecnologia e quais são as suas capacidades.

Com essas informações, é possível começar a imaginar 
algumas das possibilidades criativas e dos impactos que 
serão gerados por essas mudanças. 

O 5G é um novo capítulo na evolução da internet móvel, 
e promete ser um dos mais impactantes. Portanto, essa 
evolução não deve ser subestimada nem pelas empresas, 
nem pelos governos e muito menos por cada um de nós.

Neste momento tão difícil em 
que a COVID19 se alastra em todos 
os continentes causando a morte 
de milhares de pessoas, damo-nos 
conta do quanto o Sistema Único 
de Saúde brasileiro nos coloca à 
frente de outros países, inclusive, 
muitos do primeiro mundo. Gra-
ças ao SUS, a população menos 
favorecida economicamente tem 
direito ao atendimento nos pos-
tos de saúde dos municípios e nos 
hospitais conveniados. 

A grande maioria da popula-
ção utiliza regularmente o SUS 
para consultas, exames, interna-
ções, cirurgias, entretanto, ape-
nas uma pequena parcela de seus 
usuários conhece a luta política 
de um dos seus renomados men-
tores, o médico sanitarista Gilson 
de Carvalho, professor titular da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Taubaté e um defensor 
incansável de melhores condições 
de saúde para o povo brasileiro. 

 Gilson de Cássia Marques 
de Carvalho nasceu em Aracajú – 
SE, nos idos de 1946. Radicado em 
Campanha – MG, o médico oriun-

do da Escola Federal de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, espe-
cializou-se em Pediatria e Admi-
nistração Hospitalar, doutorando-
se mais tarde em Saúde Pública 
pela Universidade de São Paulo.

 Exerceu a medicina em Al-
fenas, Jacareí e São José dos Cam-
pos. Na esfera pública, atuou como 
Secretário Municipal de Saúde de 
São José dos Campos (1988-1992) 
e, também, como Diretor Estadual 
da Vigilância Epidemiológica na 
RMVale. No sistema federal, foi 
Secretário Nacional de Assistência 
à Saúde, Diretor do Departamento 
do SUS e de Controle e Avaliação 
do INAMPS.

 Considerado um dos ide-
alizadores do Sistema Público de 
Saúde de nosso país, Gilson parti-
cipou do movimento municipalis-
ta desde a década de 70. Além de 
municipalista de primeira linha, 
Gilson de Carvalho empurrou a 
bandeira de aumentar o fi nan-
ciamento federal da saúde e as 
transferências para estados e mu-
nicípios. A partir do acompanha-
mento e divulgação das séries de 

N o s s a  T e r r a

  N o s s a  g e n t e

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.

GILSON DE CARVALHO, O DOUTOR SUS
dados de fi nanciamento da saúde 
nos três níveis de governo, Gilson 
de Carvalho tornou-se um exímio 
fi scal e divulgador de quanto se es-
tava gastando em saúde, especial-
mente na implementação de polí-
ticas públicas em prol da obtenção 
de mais recursos para a saúde do 
povo brasileiro. Como consultor do 
CONASEMS, participava de todos 
os fóruns. Seu papel na discussão 
das fontes de fi nanciamento, do 
orçamento e execução orçamen-
tária dos recursos do Ministério da 
Saúde e na discussão da formata-
ção das transferências para o SUS 
foi fundamental na manutenção 
de uma consciência crítica e na de-
núncia dos desvios eventuais nes-
tes processos.

 Entre os desafi os da saú-
de elencados por Gilson e que até 
hoje precisam ser enfrentados, 
encontra-se as relações entre os 
princípios da universalidade e 
da integralidade que garantiriam 
o ‘tudo para todos’, sendo essa a 
conjugação máxima da constitui-
ção da lei de saúde; os serviços 
próprios e privados; a quantida-
de e a qualidade de médicos; os 
modelos a serem trabalhados; a 
efi ciência gerencial e operacional 
e, também, a participação das pes-
soas nas áreas propositiva e con-
troladora do SUS. 

 Gilson de Carvalho dedi-
cou uma parcela signifi cativa de 
seus 68 anos à Medicina. Foi um 
exemplo de Mestre e formador de 
consciência social entre os alunos 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Taubaté. Em seu per-
curso de professor universitário, é 
tido como uma das lideranças mais 
éticas e mais dedicadas ao SUS, his-
tória que fará outras histórias en-
tre seus colegas de profi ssão e, de 
modo especial, seus ex-alunos.

 Sem dúvida, Gilson Carva-
lho foi um dos pilares do SUS e a 
prova mais imanente de sua dedi-
cação ao sistema público de saúde 
é o codinome cunhado a ele por 
seus pares: “Doutor SUS”. 

Divulgação

Arquivo pessoal

O DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), órgão vin-
culado à Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes, retomou 
nesta segunda-feira (26) a verifi -
cação de peso dos caminhões nas 
rodovias estaduais paulistas em 
caráter educativo. Durante uma 
semana, não haverá aplicação de 
multas na pesagem. Só a partir 
da próxima terça-feira (3/11), a 
fi scalização será efetiva –ou seja, 
já com cobrança de taxas por 
eventual excesso de peso.

Estarão em operação nas ro-
dovias estaduais – concedidas, 
sob fi scalização da Artesp (Agên-
cia de Transporte do Estado de 
São Paulo) ou administradas 
pelo DER –, 45 postos de pesagem 
fi xos, 11 postos volantes e 10 IP-
NAs (Instrumentos de Pesagem 
não Automáticos). A fi scalização 
de peso nos postos fi xos normal-
mente é realizada 24 horas por 
dia e, nos postos volantes e INPA, 
diuturnamente. A localização 
dos postos de pesagem das rodo-
vias estaduais paulistas está dis-
ponível no site do DER. 

Evitar excesso de peso de ca-
minhões nas rodovias é uma 
questão vital de segurança. Ve-

DER retoma pesagem de caminhões 
em caráter educativo

ículos nesta situação causam 
maior desgaste nas estradas e, 
consequentemente, aumenta os 
riscos de acidentes com outros 
veículos, sobretudo os leves.

Medidas contra a covid-19
Nesta retomada da verifi ca-

ção de peso dos caminhões, o 
DER determina que medidas es-
peciais – com base nas recomen-
dações do Ministério da Saúda 
e da Organização Mundial da 
Saúde – sejam tomadas durante 
as atividades nos postos de pe-
sagem. Os funcionários deverão 
utilizar máscaras, luvas e álcool 
gel para higienização das mãos. 
Eles também receberam treina-
mento para que seja adotado o 
distanciamento adequado entre 

Fiscalização de 
peso sem aplicação 

de multas visa 
alertar motoristas 

e empresas de 
transporte de carga 

sobre a retomada da 
pesagem; verifi cação 
defi niti va começa em 

3 de novembro

os agentes e os usuários.
Os motoristas também serão 

conscientizados sobre a impor-
tância na adoção das medidas 
preventivas para a contenção 
da transmissão do vírus e da im-
portância em seguir a legislação 
sobre não exceder o peso e di-
mensões previstas no Código de 
Transito Brasileiro e as regula-
mentações do Contran.

O excesso de peso gera desgas-
te precoce no pavimento asfáltico 
das rodovias e ainda tira a estabi-
lidade de tráfego dos caminhões 
em curvas, aclives ou declives. 
Assim, a fi scalização de peso coa-
ge os usuários a respeitarem a lei, 
garantindo melhores condições 
de segurança viária e melhor con-
servação da malha viária.

Postos do Poupatempo e Detran.SP funcionam 
normalmente na quarta-feira (28)

Os postos do Poupatempo e do 
Detran.SP estarão abertos no Dia 
do Funcionário Público (28 de ou-
tubro). As unidades também fun-
cionam no dia 30, para quando a 
comemoração foi transferida. 

O agendamento de data e ho-
rário, obrigatório para ser aten-
dido, pode ser feito pelo portal 
www.poupatempo.sp.gov.br ou 

 Numa edição do Domin-
gueira da Saúde, periódico que 
Gilson Carvalho presidia, ele apre-
senta a síntese de seu pensamento 
e da luta por ele travada ao longo 
de sua vida: “O Sistema Único de 
Saúde – SUS está na UTI e corre 
riscos. Uma série de inimigos da 
saúde pública ameaça seu funcio-
namento. Entre os problemas es-
tão a falta de recursos, a corrupção 
e o incentivo – inclusive por parte 
dos governos, aos planos de saú-
de privados. É justamente com a 
participação popular por meio dos 
Conselhos Municipais de Saúde 
que podemos salvar o SUS”. 

Aquele que dedicou mais de 
40 anos de sua vida à Saúde Pú-
blica, até nos últimos dias de vida, 
honrou sua luta com seu singular 
exemplo: dispondo de plano de 
saúde particular, esteve internado 
pelo SUS, no Hospital Pio XII, SJC, 
até seu último dia de vida, 3 de ju-
lho de 2014.

 Que a história e o exemplo 
do “Doutor SUS” possam nos con-
duzir e motivar nesses dias de qua-
rentena causado pelo coronavírus. 
Há homens, como Gilson de Car-
valho, que dão a vida pela vida de 
outros homens. Prenhes de futuro, 
suas lutas sociais em prol dos direi-
tos de cidadania à saúde, semeiam 
esperanças entre olhos que nem se 
abriram, entre olhos que se recu-
sam a fechar. Que os nossos olhos 
se iluminem com os dele! 

aplicativo Poupatempo Digital. 
Para garantir a segurança 

de usuários e colaboradores e 
evitar aglomerações, o Poupa-
tempo retomou as atividades 
presenciais com ajuste na capa-
cidade de atendimento em cada 
unidade. Neste momento, são 
priorizados os serviços que ne-
cessitam da presença do cidadão 

para serem concluídos, como so-
licitações de RG e da primeira 
habilitação, por exemplo.   

O acesso aos postos é contro-
lado e a presença de acompa-
nhante só é permitida em caso 
de criança, idoso ou pessoa com 
defi ciência. O uso de máscaras 
de proteção é obrigatório, assim 
como a medição de temperatu-
ra e higienização das mãos com 
álcool em gel na entrada das 
unidades. A manutenção do dis-
tanciamento entre as pessoas 
foi reforçada com sinalização 
nos bancos de espera, marca-
ções no chão e orientação.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba infor-
mou que o Cemitério 
Municipal abrirá nos 
dias 31 de outubro, 1 e 2 
de novembro, devido ao 
feriado de Finados, das 
7 às 17 horas.

Devido à pandemia 
do covid-19, a abertura 
está sendo realizada de 
acordo com as regras da 
retomada consciente. 
As reformas e manuten-
ções em túmulos estão 
permitidas até 28 de ou-
tubro, conforme legisla-
ção municipal, das 7h às 
11 horas.

No Dia de Finados, o 
escritório do cemitério 
funcionará somente 
para atendimentos de 
serviços essenciais, 
como sepultamentos e 
exumações. É impor-
tante que os visitantes 
já levem o local do 
sepultamento anotado 
pois não haverá pessoal 
disponível para essa 
fi nalidade.

Conforme defi nido 
pelo Comitê de Enfren-
tamento ao covid-19, 
não está permitida 
missa dentro do cemité-
rio, portanto as capelas 
fi carão fechadas.

Em caso de dúvi-
das, o munícipe deve 
ligar na secretaria de 
Cemitério Municipal, 
telefone 3642-7090, das 
7h às 10h30 e das 13h às 
16h30.

Prefeitura 
divulga 
horário de 
funcionamento 
do Cemitério 
Municipal
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cidade

“Construindo Música” inicia 
segunda fase na cidade

A música é o que há de mais 
democrático, conhecemos o mundo 
por meio dela e, sobretudo, funciona 
como uma ferramenta de percep-
ção e expressão do que sentimos e 
pensamos, auxiliando no desenvolvi-
mento de habilidades sócio-emocio-
nais. É nesse sentido que o projeto 
“Construindo Música” se desenvolve 
e chega a sua segunda fase em 
Pindamonhangaba. O acompanha-
mento pedagógico, que consiste em 
18 encontros virtuais de formação, 
irá ajudar os educadores de 12 es-
colas públicas do ensino infantil de 
Pindamonhangaba a incorporarem 
ferramentas de musicalização em 
sua prática pedagógica junto a suas 
turmas. A iniciativa tem patrocínio 
da Novelis, líder mundial em lamina-
dos e reciclagem de alumínio.

Partindo da premissa de que as 
crianças aprendem melhor brincando 
e participando, o Construindo Músi-
ca traz um olhar para o ser humano 
em sua integralidade pela música. 
Além disso, busca proporcionar 
experiências de autoconhecimento 
e percepção das interdependências 
existentes entre o eu, o outro, a so-
ciedade e o planeta, por meio dessa 
importante ferramenta que agrada 
e encanta a todos, estimulando uma 
educação significativa, transforma-
dora e prazerosa. O projeto está ali-
nhado com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), afirmando o seu 
compromisso com a formação huma-
na integral e inclusiva, voltada para o 
respeito e a preservação da natu-
reza e tendo em vista os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento na 
educação infantil. O trabalho é feito 
com abordagens que desenvolvem as 
habilidades socioemocionais de edu-
cadores e crianças, transformam a 
cultura escolar, valorizam o “aprender 
fazendo”. Além disso, principalmente 
na infância, a música está relacio-
nada ao movimento corporal e à 
brincadeira em grupo, sendo também 
uma forma de desenvolver habilida-
des físico-motoras, de convívio social 
e educação integral.

Construindo Música segue 
abordando diversos temas práticos 
e lúdicos, entre eles o reconheci-
mento de sons e de instrumentos 

musicais, atenção plena/meditação, 
construção de instrumentos a partir 
de materiais reutilizáveis – como 
o Tambor do Mar e de chocalhos -, 
dinâmicas e brincadeiras musicais, 
percussão corporal, reconhecimento 
de paisagem sonora, escuta atenta, 
imitação dos sons de animais, som/
silêncio, intensidade dos sons e sons 
do corpo.

O projeto é incentivado por 
meio da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, da Secretaria Especial da 
Cultural do Ministério do Turismo, 
com patrocínio da Novelis, e é exe-
cutado pela Evoluir em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação 
de Pindamonhangaba. “O projeto 
é super inovador, ele usa a música 
para trabalhar as habilidades das 
crianças e faz uso do material reci-
clável na construção dos instrumen-
tos, agregando bastante valor para 
as crianças, estendendo esse valor 
às famílias, que possuem acesso 
às atividades. É muito bom para 
a educação como um todo”, conta 
Alexandre Pereira, músico educador 
do projeto.

Para apoiar os educadores nas 
realizações das atividades com as 
crianças, disseminar ainda mais a 
ideia e os resultados e auxiliar nas 
atividades de musicalização, o pro-
jeto conta também com apresenta-
ções musicais que, este ano, ganha-
ram um novo formato: vídeo-pilulas 
que serão publicados no canal do 
Construindo Música no YouTube. 

“Ser parte da construção de um 
futuro melhor para todos é uma 
das ambições da Novelis. E não há 
maneira melhor para investir em um 
amanhã de mais prosperidade para 
todos do que por meio da educação. 
O Construindo Música tem nos 
ajudado a cumprir com este papel 
e somos muito gratos por isso e 
orgulhos dessa parceria”, comenta 
Eunice Lima, diretora de Comunica-
ção e Relações Governamentais da 
Novelis América do Sul.

O projeto segue até novembro 
e conta com 3 músicos educadores 
para formação de 40 professores na 
cidade, beneficiando aproximada-
mente 800 crianças de 12 escolas 
públicas de Pindamonhangaba. 

O projeto segue até novembro e conta com 3 músicos educadores

Fundo Social abre inscrição 
para 350 vagas em sete cursos

O Fundo Social de Solida-
riedade abriu nova rodada de 
inscrição para sete cursos das 
Oficinas do projeto Reinven-
te. As inscrições estão abertas 
até o próximo dia 2 de novem-
bro e os cursos disponíveis 
são: maquiagem, manicure, 
culinária, elétrica básica, ele-
troeletrônica, manutenção de 

computador e inclusão digi-
tal.

A expectativa é que as no-
vas turmas beneficiem 50 
alunos por curso, benefician-
do um total de 350 alunos. As 
aulas estão sendo via plata-
forma online, onde também 
é possível fazer a inscrição. 
Os cursos terão início na pró-

xima terça-feira, 3 de novem-
bro. Após o término do curso, 
o aluno poderá imprimir o 
seu certificado na própria Pla-
taforma on line.

Para mais informações, os 
interessados devem ligar para 
o Fundo Social de Solidarieda-
de, no telefone 3643-2223, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Entre os cursos, há 
vagas para aulas de 

Maquiagem, tudo 
online

André Velozo

Americanet e Nokia iniciam testes com 
tecnologia 5G em Pindamonhangaba
A experimentação realizada na cidade pelas empresas inclui o uso do 5G na oferta de internet residencial

Divulgação

Divulgação

A Americanet e a Nokia 
anunciaram, nesta segunda-
feira (26), os testes iniciais com 
a tecnologia 5G em Pindamo-
nhangaba. As empresas obtive-
ram junto à Anatel a licença em 
caráter de teste e pesquisa para 
as experimentações na cidade, 
utilizando as faixas de 3,5 e 26 
GHz (milimeter wave).

A operadora promoveu um 
showcase  para convidados, no 
pátio da Prefeitura, a fim de de-

monstrar a capacidade da nova 
tecnologia e suas funcionalida-
des. 

As duas empresas mostra-
ram um teste de velocidade em 
ondas milimétricas – na frequ-
ência de 26 GHz –, na qual foi 
possível atingir o recorde de 
taxa de transferência com rede 
5G na América Latina.

De acordo com Lincoln Oli-
veira, CEO da Americanet, a es-
colha da cidade Pindamonhan-

gaba se deveu à forte presença 
estratégica do município em 
diversos setores que podem se 
beneficiar com a aplicação do 
5G. “Pindamonhangaba está 
localizada no Vale do Paraí-
ba, uma região estratégica, do 
ponto de vista de logística e de 
negócios com alto poder de in-
vestimento, onde encontramos 
segmentos como o industrial, 
comércio e varejo, residencial 
e de segurança pública. Já es-
tamos presentes na região e 
iremos fomentar o desenvolvi-
mento de novos negócios com 
o incremento do 5G. Será uma 
ótima oportunidade para mos-
trar o funcionamento da nova 
tecnologia na prática e buscar 
possíveis upgrades para a apli-
cação em larga escala”, afirma 
o CEO da Americanet.

Chefe da seção de economia 
e política do Consulado Geral 
dos EUA em São Paulo, Maxwell 
Hamilton foi também convida-
do pelas empresas para parti-
cipar do evento. Em discurso, 
o representante promoveu o 
programa “Redes Limpas” do 
governo norte-americano e de-
fendeu um alinhamento do Bra-
sil com os EUA no assunto.

“Com a ativação dos testes 
de 5G fim a fim, em Pinda-
monhangaba, a Nokia reitera 
seu compromisso com o de-
senvolvimento do ecossiste-
ma de serviços no Brasil. É 
importante que todas as em-
presas participem ativamente 
das discussões e se capacitem 
no potencial de 5G, para pro-
mover desde já a tecnologia e 
novos modelos de negócio que 

melhorem a vida das pessoas 
e impulsionem o desenvolvi-
mento, fora dos grandes cen-
tros urbanos. A parceria com a 
Americanet vem para demos-
trar o potencial de 5G como 
uma plataforma de novos ser-
viços digitais, com oportunida-
des no futuro bem próximo”, 
destaca Luiz Tonisi, Head da 
Nokia Brasil.

A operadora anunciou tam-
bém que pretende levar a expe-
riência da tecnologia 5G para 25 
residências do município, que 
irão usufruir da sua aplicação 
por cerca de dois meses. Neste 
período, a Americanet fará um 
monitoramento contínuo para 
estudar os benefícios, buscar 
melhorias e entender alguns 
dos caminhos a serem explora-
dos pelas telecons. 

A operadora promoveu um showcase para convidados no pátio da Prefeitura de Pindamonhangaba
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“Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos 

e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos”. 

 
CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2020 

 
 

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente do Município de Pindamonhangaba – CONDEMA, convocados a comparecer e toda a população 
convidada a participar da “2ª Reunião Ordinária de 2020”, a ser realizada em data e local abaixo, para 
interação e discussão da pauta a seguir:   
 
01 – Análise e Deliberação de 02 (dois) Projetos de Arborização Urbana: Residencial Júlia Vitória e 
Residencial e Comercial Novo Morumbi, em atendimento a Lei 5.462 de 2012; 
02 – Constituição de Câmara Técnica para os trabalhos de análise das “Orientações gerais para regularização 
ambiental de Núcleos Urbanos Informais Específicos - REURB-E” elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente 
de Pindamonhangaba;  
03 – Análise e Deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do CONDEMA; 
04 – Apreciação: políticas públicas sobre reciclagem, catadores e cooperativas de catadores. 
 
 

CONSIDERANDO que no âmbito nacional várias leis, decretos e outras normas foram editados para o 
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19), destacando-
se a Lei Ordinária Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conforme o Decreto 
7.616 de 17 de novembro de 2011; a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da 
Saúde; o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em que o Congresso Nacional reconhece o estado 
de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020; o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, 
que declara igualmente o estado de calamidade pública; o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, 
que impôs no Estado de São Paulo a medida de quarentena de 24 de março a 07 de abril de 2020 prorrogado 
para 04 de maio d 2020; o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, do Município de Pindamonhangaba, 
que declara estado de Calamidade Pública com o Decreto n. Decreto 5.775 – 2020; 
 

Assim o CONDEMA, realizará a sessão da Extraordinária, conforme dados abaixo:  
 
Data: 29/10/2020 (quinta-feira) 
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda chamada: 14:15h 
Local: Parque da Cidade / Secretaria de Meio Ambiente 
Observação: respeitando as questões particulares de saúde, o direito de escolha ou por condições de 
obrigatoriedade alheias a vontade dos Conselheiros, devido a questão da pandemia, estaremos 
disponibilizando uma chamada por vídeo conferência para a possibilidade da participação de todos os 
Conselheiros. Por gentileza, nos comunicar até o dia 27/out para o planejamento necessário. 
 
 

Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 

Gestão 2020 / 2022 

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 278/2019 (PMP 34655/2019) de 
“aquisição de materiais de enfermagem”, com validade de 12 meses, datada de 07/02/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 128/2020 Empresa: ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ATA nº 129/2020 Empresa: CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS
ATA nº 130/2020 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE EIRELI
ATA nº 131/2020 Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
ATA nº 132/2020 Empresa: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
ATA nº 133/2020 Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA
ATA nº 135/2020 Empresa: PAMP & VAMD – COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP

ATA nº 137/2020 Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA

ATA nº 138/2020 Empresa: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA
ATA nº 139/2020 Empresa: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA nº 140/2020 Empresa: VALECIR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS 
EIRELI EPP

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2020 (PMP 3682/2020) de 
“aquisição de materiais hidráulicos”, com validade de 12 meses, datada de 28/09/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 263/2020 Empresa: COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
ATA nº 264/2020 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP

ATA nº 265/2020 Empresa: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020 (PMP 1983/2020)de “aquisição 
de fi ta impermeável autoadesiva à base de asfalto modifi cado e manta subcobertura para 
vedação em telhas, calhas e rufos”, com validade de 12 meses, datada de 10/09/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 235/2020 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 236/2020 Empresa: SALUTI & CIA LTDA ME

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2019 (PMP 23366/2019) de “aquisição de 
materiais elétricos”, com validade de 12 meses, datada de 16/01/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 028/2020 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ATA nº 029/2020 Empresa: MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ATA nº 030/2020 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 031/2020 Empresa: SALUTI & CIA LTDA ME
ATA nº 032/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 033/2020 Empresa: VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2019 (PMP 23405/2019) de 
“aquisição de material de higiene e limpeza”, com validade de 12 meses, datada de 06/11/2019.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 393/2019 Empresa: JCB MATERIAIS LTDA ME
ATA nº 394/2019 Empresa: M S COMERCIAL LTDA ME
ATA nº 395/2019 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
ATA nº 396/2019 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ATA nº 397/2019 Empresa: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP

ATA nº 398/2019 Empresa: SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL LTDA ME

ATA nº 399/2019 Empresa: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2019 (PMP 23428/2019) de 
“aquisição de materiais diversos (copa e cozinha, descartáveis, expediente e ferragens)”, 
com validade de 12 meses, datada de 25/11/2019.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 458/2019 Empresa: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP
ATA nº 459/2019 Empresa: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
ATA nº 460/2019 Empresa: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
ATA nº 461/2019 Empresa: JCB MATERIAIS LTDA ME
ATA nº 462/2019 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
ATA nº 463/2019 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ATA nº 464/2019 Empresa: SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL LTDA ME

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2020 (PMP 490/2020) – reabertura 
Para “aquisição de material escolar”, com entrega dos envelopes até dia 10/11/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2020 (PMP 3328/2020)
Para “contratação de empresa para prestação de serviço de remoção e atendimento com ambulância de Suporte Simples a 
ser utilizada nos eventos da Secretaria de Esportes e Lazer”, com entrega dos envelopes até dia 10/11/2020 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2020 (PMP 6200/2020)
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 09/11/2020 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.  

*** CONTRATO ***

PREGÃO  Nº 106/2020 (PMP 5007/2020)
Foi fi rmado o contrato 131/2020, de 07/10/2020, para “aquisição de câmara de vacina”, no valor de R$ 97.500,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, o Sr João Fernando Rapcham. 
Foi fi rmado o contrato 132/2020, de 07/10/2020, para “aquisição de câmara de vacina”, no valor de R$ 7.840,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Linck & Lagemann Consultoria e Gestão Empresarial Ltda, o Sr Franco Luiz Lagemann.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- EXERCÍCIO 2020 –

EXTRATO DO TERMO: Termo de Colaboração nº: 06/2018
Aditamento nº: 02/2020

Processo Interno: Nº 15.359 /2018

Celebrantes:
Município de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Educação e Instituto Esporte e 
Educação – IEE.

Objeto:

Promover ao aluno e à aluna da rede municipal 
de ensino a oportunidade de participar das 
atividades pedagógicas, com interfaces 
culturais, esportivas, recreativas e artísticas, 
direcionadas a facilitar e garantir a inclusão 
sócio-educativa e cultural, promover a saúde, 
bem estar e a qualidade de vida, contribuir 
para o desenvolvimento local (IDH), aumento 
do (IDEB), fomentar a prática esportiva e 
artística, aprimorar a integração entre as 
diversas faixas etárias, descobrir novos 
talentos, além de possibilitar a reconstrução 
dos vínculos familiares e comunitários e 
em cumprimento ao que estabelece a Lei 
11.738/2018, que regulamenta piso salarial 
profi ssional nacional para os profi ssionais do 
magistério público da educação básica.

Vigência Aditamento: 23/10/2020 até 22/10/2021
Valor: R$ 4.725.300,00  (anuais)
Data da assinatura: 15 /10/2020

RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO ELEITORAL PARA 
COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- CMAS – GESTÃO 2020/2022

Art. 6º) Candidatos representantes de usuários ou de organizações de usuários de 
assistência social 

Candidato Situação
Geny Rosa Dias Deferido
Claudinei Antônio Hermenegildo Deferido

Art. 6º) Eleitores representantes de usuários ou de organizações de usuários de assistência 
social 

Candidato Situação
Dineia Martins Cardoso Deferido

Art. 7º) Candidatos representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social
Entidade Representante titular Representante suplente Situação
Associação para Auxílio da 
Criança e do Adolescente – Pro-
jeto Crescer

Carmen Oliveira Paresque Bethi dos Santos Moreira Deferido

Associação dos Salesianos 
Cooperados de Pindamonhangaba 
– Projeto Jataí

Diego Matheus Araújo de 
Oliveira Raquel de Oliveira Dias Deferido

Associação Pindamonhangabense 
de Amor Exigente - APAMEX Moacir Ferreira dos Santos Kelly Keiko Nisiharu Deferido

Associação Pró Coalizões Anti-
drogas do Brasil José Carlos Caetano Julia Stefanie dos Santos Deferido

Lar da Criança Irmã Júlia – Uni-
dade II Adolescentes

Andrea Aparecida Barreto 
dos Santos

Augusto Roberto de Lima 
Freitas Deferido

Entidade Situação Justifi cativa
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba - APAE

Indeferido Art. 7) Indicação de representante 
titular e seu respectivo suplente

Artigo 7º) Eleitores representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social
Entidade Eleitores (até 03 por entidade) Situação
Associação para Auxílio da Criança 
e do Adolescente – Projeto Crescer

Mari Angela Batista dos Santos
Michelle Aparecida Causso
Juliana Coutinho Guimarães Lopes

Deferido

Associação dos Salesianos 
Cooperados de Pindamonhangaba 
– Projeto Jataí

Carlos Roberto Murta Júnior
Willian Anaia Bonafé 
Vitória Regina Silva

Deferido

Instituto IA3.ORG
Wesley Peterson da Silva
Vinicius Alessandro de Aquino Silva
Jocimara Leticia de Lima Akahane 

Deferido

Associação Pró Coalizões 
Antidrogas do Brasil Cássia Regina Pereira Deferido

Lar da Criança Irmã Júlia Karoline Fernandes de Moraes e Silva Deferido

Entidade Eleitores (até 03 por 
entidade) Situação Justifi cativa

Associação 
Pindamonhangabense 
de Amor Exigente - 
APAMEX

Fernando Antunes Lima
Aparecida Valéria de 
Paula Santos
Maria Cristina Pereira da 
Luz

Indeferido

Art. 7) Cópia do registro 
no CMAS ou Protocolo 
de Renovação da 
entidade/organização 
que o indicou como 
eleitor; Comprovação de 
CNPJ ativo da entidade/
organização que o 
indicou como eleitor

Art. 8º) Candidatos representantes de trabalhadores ou organizações representativas de 
trabalhadores da área de assistência social

Candidato Situação
Sarah Brega Nunes Bastos Deferido
Guilherme Donegatti de Carvalho Deferido
Clayton Daniel Barbosa Deferido
André Luis da Silva Souza Deferido
Jéssica Ayanne Alves Muassab Fernandes Deferido
Maria Aparecida da Silva Deferido

Art. 8º) Eleitores representantes de trabalhadores ou organizações representativas de 
trabalhadores da área de assistência social

Candidato Situação
Alexandra Carla de Souza Deferido
Sandra Regina dos Santos Alves Deferido
Juliana Alves Barbosa de Sousa Deferido
Doralice Curcino de Souza Labastie Deferido
Giuliana Bastos Falconele dos Santos Deferido

Conforme o art. 10º, o prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos 
credenciados será de 30 de outubro a 06 de novembro de 2020. Os recursos deverão ser 
protocolados no Setor Executivo dos Conselhos Municipais, Rua Juó Bananéri, nº 196 – Alto do 
Cardoso, Pindamonhangaba – SP.

Comissão Eleitoral CMAS

O Governo de São Paulo efe-
tuou o pagamento da sétima 
parcela do programa Merenda 
em Casa. Mais de 770 mil estu-
dantes recebem novamente o 
subsídio no valor de R$ 55 reais 
para a compra de alimentos.

O repasse de R$ 55 é subsidia-
do integralmente pelo Governo 
do Estado. No total, durante es-
tes sete meses, o Governo inves-
tiu R$ 267 milhões para o paga-
mento desse benefício.

Assim como nos meses ante-
riores, o pagamento será feito 

geral
SP paga sétima parcela do benefício 
Merenda em Casa para estudantes da rede
Valor-base é de R$ 55 mensais para a compra de alimentos; benefí cio cai automati camente para quem é cadastrado

por meio do aplicativo PicPay, 
que pode ser usado em qual-
quer smartphone. Entretanto, 
os benefi ciários que já recebe-
ram o subsídio nos meses an-
teriores e, portanto, fi zeram 
cadastro e validaram a identi-
dade, não precisam repetir o 
trâmite, pois o pagamento vai 
cair automaticamente.

Compra de alimentos
– Para ter acesso ao benefí-

cio não é necessário ter conta 
bancária ou cartão de crédito. 
É possível sacar o dinheiro em 

um caixa eletrônico da rede 
24Horas e transferir o valor 
para outras contas, sem taxa 
adicional.

– Os benefi ciários poderão fa-
zer pagamentos por meio do ce-
lular em mais de 2,5 milhões de 
estabelecimentos que aceitam 

PicPay. As lojas são identifi cadas 
por placas com o QR Code do 
aplicativo ou no próprio sistema 
de buscas da ferramenta digital

Conta de luz fi ca mais cara 
em cidades do Vale do Paraíba

Moradores de 19 cida-
des da RMVale – incluindo 
Pindamonhangaba – terão 
que pagar um preço maior 
na próxima conta de luz. 
Na última sexta-feira (23), a 
EDP comunicou a homolo-
gação do reajuste tarifário 
feito pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica), que deverá atingir a 
casa dos 3,83%.

De acordo com a con-

cessionária de energia que 
atende o Vale do Paraíba, a 
alta do dólar desencadeou 
uma elevação nos custos de 
geração de energia, sendo 
este o principal motivo para 
que o contribuinte pague 
uma conta de luz mais cara. 
Neste mesmo pacote, estão 
incluídos custos de geração, 
transmissão e distribuição 
de energia elétrica.

Além de Pindamonhan-

gaba, outras 18 cidades na 
RMVale são atendidas pela 
EDP e terão este reajuste 
na conta: Aparecida, Ca-
çapava, Cachoeira Paulis-
ta, Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Jacareí, Jambeiro, Lorena, 
Monteiro Lobato, Pinda-
monhangaba, Potim, Rosei-
ra, Santa Branca, São José 
dos Campos, São Sebastião, 
Taubaté e Tremembé.
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geral

Nos dias 28 e 29 de outubro, 
o Senac Pindamonhangaba rea-
lizará o “Senac ao Vivo: Juven-
tude, Educação e Inspiração”, 
com dois encontros virtuais vol-
tados para os estudantes do en-
sino médio. Os bate-papos serão 
totalmente gratuitos, abertos a 
todos os públicos, e transmiti-
dos por meio da página da ins-
tituição no Facebook. 

A programação terá a parti-
cipação de alunos, pais de alu-
nos e de professores do Ensino 
Médio Técnico em Informática 
da unidade. Nos eventos, o pú-
blico poderá saber mais sobre 
o curso e os benefícios dessa 
formação técnica e profissional, 
que alia o aprendizado aos de-
safios do mundo do trabalho.

O primeiro debate aconte-
cerá no dia 28, a partir das 19 
horas, com o tema “Bate-Papo 
com Ciência”. A live apresenta-
rá como a ciência está presente 
na vida de cada um e esclarece-

Atleta de Pindamonhangaba 
conquista primeiro lugar feminino 
do Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo

Dois acidentes graves nos  
últimos dias deixaram uma 
pessoa morta e outra grave-
mente ferida em Pindamo-
nhangaba.

No final da tarde da sex-
ta-feira (23), um casal foi 
atropelado por uma Van, na 
rodovia Professor Manoel 
César Ribeiro. A mulher so-
freu traumatismo craniano.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado por volta das 17h40 
para atender uma ocorrên-
cia onde um casal havia sido 
atropelado por uma Van.

A mulher foi socorrida 
pela Unidade de Resgate 
ao Pronto Socorro, com 
traumatismo craniano e 
não há informações so-
bre o estado de saúde 

dela. O homem sofreu feri-
mentos leves.

Moto
Por volta das 20h35 de 

sábado (24), um motociclista 
morreu após se envolver em 
um acidente, no Anel Viário.

De acordo com informa-
ções, o motociclista seguia 
no sentido bairro e próximo 
ao campo de futebol, antes 
do Parque da Cidade, acabou 
perdendo o controle da dire-
ção e caindo da moto. O res-
gate foi acionado e o médico 
do SAMU constatou o óbito 
no local.

A vítima tinha aproxima-
damente 25 anos e trabalha-
va na Pioneira. As circuns-
tâncias do acidente estão 
sendo apuradas.

A atleta de Pindamonhangaba, 
Gabriela Vieira Pereira, de 12 anos, 
conquistou, no últi mo sábado (24), 
o primeiro lugar na categoria Infanto 
Juvenil A do Campeonato Brasileiro 
de Jiu-Jitsu Esporti vo. O torneio foi 
realizado no ginásio ‘Nelson Bonfi m’, 
no município de Caieiras (SP) e pro-
movido pela Confederação Brasilei-
ra de Jiu-Jitsu (CBJJE).

O campeonato durou três dias 
e a lutadora de Pindamonhangaba 
ainda teve a oportunidade de torcer 
para seus dois irmãos, Maria Clara e 
Guilherme, que no mesmo torneio 
foram ao pódio com as conquistas 
de 2° e 3° lugar em suas respecti vas 
categorias. Guilherme tem 15 anos 
e Maria Clara tem 13.

O interesse pela práti ca do Jiu-
Jitsu vem de família. O pai dos atle-
tas Kleber Pereira, o “Juru”, também 
é lutador de Jiu Jitsu e está muito 
feliz com três fi lhos no pódio. “Eu 
comecei a treinar com incenti vo de 
amigos há cerca de sete anos e co-
mecei a levar o Guilherme e depois 
a Gabi.”, disse Kleber.

Apesar da pouca idade os ir-
mãos já se destacam na região 
com muitas conquistas. A família  
tem parti cipações em várias com-
peti ções de Judô em toda a região 
valeparaibana.

Gabriela e seus irmãos 
Maria Clara e Guilherme 
conquistaram pódios no 
Campeonato realizado em 
Caieiras (SP)

Dois acidentes causam 
morte e ferimentos 
graves em Pinda

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente 
próximo ao Parque da Cidade, no Anel Viário

Encontros virtuais orientam estudantes sobre 
possibilidades do Ensino Médio Técnico

Ação do Senac Pinda é voltada para família e visa inspirar estudantes 
sobre cursos técnicos voltados para o Ensino Médio

rá o que a ciência estuda, quem 
é o cientista, quais as áreas que 
compõem a ciência da natureza, 
e os tipos de ciência. Já no dia 
29, às 20 horas, a conversa será 
sobre “Projeto de Vida? Conheça 
essa Ação Educativa!”, na qual 
será abordada a dimensão peda-
gógica do Ensino Médio Técnico 
em Informática em suas áreas 
do conhecimento e a Base Nacio-
nal Comum Curricular, relacio-
nando esses aprendizados com a 

construção individual de projeto 
de vida de cada aluno.

O evento será democrático e 
inclusivo, podendo ser acompa-
nhado por toda a família. Quem 
participar recebe 20% de des-
conto no curso do Ensino Médio 
Técnico em Informática, que está 
com matrículas abertas desde 
agosto. Para conferir mais infor-
mações sobre o evento e se ins-
crever nas oficinas, basta acessar 
o Portal Senac. 

Arquivo Pessoal

Vale News

sendo apuradas.

Divulgação
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-I-
Manuel Marcondes de Oli-

veira Mello, segundo coman-
dante da guarda de honra. Foi 
capitão-mor, e, depois, primei-
ro barão de Pindamonhangaba. 
Casado, mas não deixou des-
cendentes. Era irmão do mon-
senhor Ignacio Marcondes de 
Oliveira Cabral, que represen-
tou papel notável na política 
do Norte de São Paulo.  Desde 
de capitão-mor conta-se que a 
primazia de ter dado o primei-
ro – “Viva El-Rei do Brasil!” – foi 
disputado por muito tempo en-
tre ele e o padre Idelfonso Xa-
vier, trazendo-os em constantes 
atritos. Havendo, porém, nesse 
sentido, opiniões de cronista a 
favor de um e de outro, pare-
ce-nos a única solução ao caso 
é atribuir a ambos esses ilustres 
paulistas os primeiros – “Vivas 
El-Rei do Brasil!”

                                           
-II-

Domingos Marcondes de 
Andrade, sargento-mor. Soltei-
ro, mas deixa descendência.

Os guerreiros 
pindamonhangabenses 
da Guarda do Príncipe

Manuel Marcondes de oliveira Mello. em Pindamonhangaba  
foi vereador, juiz de paz ocupando sucessivamente os postos de 
sargento-mor, capitão-mor e tenente-coronel da Guarda nacional do 
município; chefe do Partido Liberal em Pindamonhangaba, apoiou 
a revolução liberal de 1842; comendador da imperial ordem da 
rosa, foi agraciado pelo imperador d Pedro ii no dia 5 de novembro 
de 1846 com o título de Barão de Pindamonhangaba, e no dia 11 de 
outubro de 1848 com o título de Barão de Pindamonhangaba com 
Honras de Grandeza (fonte: “Os Barões do Café” – José Luiz Pazin)

No ano de 1904, nas festividades comemo-
rativas aos 82 anos da Independência do 
Brasil, o escritor pindamonhangabense 

Leôncio do Amaral Gurgel, apresentou, na sessão 
do dia 5 de setembro daquele ano, no Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, do qual era 
membro, um interessante trabalho histórico con-
tendo dados referentes à origem e os patrióticos 
feitos de sua terra natal. Na leitura, destacou a 
importante participação de Pindamonhangaba 

na libertação da Pátria, mencionando um a um 
os  integrantes da Guarda de Honra do Príncipe 
Pedro I naturais da “Princesa do Norte”.  

Do trabalho de Gurgel, depois publicado no 
jornal O Estado de São Paulo e na Tribuna do 
Norte, reproduzimos nesta página (conforme os 
escritos do autor) a relação dos pindamonhanga-
benses (os dados dos integrantes estão conforme 
a realidade daquele momento) que honraram a 
farda da Guarda de Honra do Príncipe Regente:

Óleo sobre tela de Hélio Hatanaka

Santhatela 

-III-
Francisco Bueno Garcia 

Leme, tenente. Casado e deixou 
descendência. Deste Leme con-
ta-se que, por ser um cavalheiro 
muito bem parecido, alto, esbel-
to e elegante, mandaram para 
Portugal, entre outros, o seu 
retrato, a fim de Dona Maria I, 
fazer uma ideia de alguns bra-
sileiros importantes. Também 
conta-se que, possuindo rara 
ilustração para aquele tempo, 
numa ocasião certo estudante 
que mais tarde, na Monarquia, 
representou o papel saliente na 
política, vendo-o velho achaca-
do e doente, modestamente tra-
jado, pretendeu ridicularizá-lo. 
Garcia Leme, então, erguendo a 
fronte altivamente, exclamou:  
- “Menino! Não me conheces: te-
nho vinte anos de aula e quaren-
ta de prática!”

                                            
-IV-

Miguel de Godoy Moreira e 
Costa. Casado e deixou descen-
dência. Era tio do Dr. Miguel de 
Godoy Moreira e Costa, antigo 

e ilustrado ministro do Tribu-
nal de Justiça. Pai dos doutores 
Antonio de Godoy, digno chefe 
de polícia de São Paulo, e Plínio 
de Godoy, ilustre deputado es-
tadual.

                                            
-V-

Adriano Gomes Vieira de 
Almeida. Casado e deixou duas 
filhas que morreram solteiras, 
em avançada idade.

Eis um fato interessante, a 
propósito desse guarda:

O príncipe D. Pedro, devido 
a sua pouca idade, era de um 
gênero um tanto afoito. Quan-
do ele, acompanhado de sua 
Guarda de Honra, se dirigia do 
Rio de Janeiro para São Paulo, 
antes do célebre 7 de setembro, 
ao chegar junto ao rio Paraíba, 
nas imediações de Jacareí, en-
controu uma barca competen-
temente enfeitada, que estava 
a sua espera, para o transportar 
ao outro lado do rio. D. Pedro, 
porém impacientemente espe-
rou o seu cavalo, que atravessou 
o rio a nado. Chegando o prín-

cipe na outra margem, com os 
calções completamente molha-
dos, o guarda Adriano Gomes 
de Almeida que na estatura, 
corpo, etc., igualava com D. Pe-
dro, emprestou-lhe os calções, 
ficando com os do príncipe.

                                           
-VI-

Manoel Godoy Moreira. 
Casado e deixou descendência. 
Entre seus filhos, distingue-se o 
prestante e distinto cidadão ma-
jor José dos Santos Moreira, re-
sidente em Pindamonhangaba.

                                            
-VII-

Manuel Ribeiro do Amaral. 
Casado e deixou descendência 
ilustre, entre a qual seus filhos 
Dr. João Ribeiro Marcondes Ma-
chado, formado em direito, an-
tigo deputado provincial; e Dr. 
Manuel Ribeiro Marcondes Ma-
chado, médico distinto.

                                            
-VIII-

Antonio Marcondes Ho-
mem de Mello. Casado, mas não 
deixou descendência. Era irmão 
do Visconde de Pindamonhan-
gaba, pai do nosso venerando 
consócio e ilustre historiador sr. 
Barão Homem de Mello.

                                           
-IX-

Benedito Correa Salgado. 
Casado e deixou numerosa des-
cendência. Era irmão do finado 
Visconde da Palmeira e tio do 
Barão do Itapeva e da sra. Vis-
condessa da Paraibuna, que re-
side em Pindamonhangaba. 

                                            

-X-
João Monteiro do Amaral, 

coronel. Casado e deixou nu-
merosa prole. Este guarda de 
honra é um dos que os historia-
dores não mencionam, porque 
não esteve no Ipiranga no me-
morável 7 de setembro.

                                            
-XI-

José Romeiro de Oliveira, 
sargento. Casado e deixou nu-
merosa e ilustre descendência, 
seguintes filhos: Barão de Ro-
meiro, fazendeiro abastado, já 
falecido; Dr. José Vicente M. de 
Moura Romeiro, magistrado, de-
pois fazendeiro, já falecido; co-
mendador Ignacio Marcondes 
Romeiro, fazendeiro, já  falecido; 
coronel  José Moreira Marcondes 
romeiro, fazendeiro, importan-
te, solteiro;  Antonio Marcondes 
Romeiro,  fazendeiro, falecido; 
Dr. Matheus de Moura Romeiro, 
magistrado, foi fazendeiro al-
guns anos; Dr. João Marcondes 
de Moura Romeiro, antigo depu-
tado provincial, magistrado em 
disponibilidade e advogado atu-
almente; Dr. Francisco Marcon-
des Romeiro, médico abalizado, 
é deputado ao Congresso Fede-
ral. O sargento-mor José Romeiro 
teve mais três filhos, muitos ne-
tos que se formaram em direito, 
medicina, etc.

Também este guarda de hon-
ra não esteve no Ipiranga, e, 
portanto, seu nome não é men-
cionado por historiadores que 
se ocuparam dos guardas de 
honra de D. Pedro.                            

Filhos da terra
Naquela data o escritor his-

toriador Leôncio do Amaral 
Gurgel encerrou seu pronuncia-
mento no Instituto Histórico Ge-
ográfico de São Paulo exaltando 
com orgulho que “os habitantes 
de Pindamonhangaba sempre se 
destacaram nos diversos depar-
tamentos da atividade e do saber 
humano, honrando a terra onde 
nasceram”.  Na conclusão, citou 
o elogio escrito pelo cronista 
e poeta Emílio Augusto Zaluar 
quando de passagem por esta 
terra:  “Distante sessenta léguas 

da capital do império e mais de 
trinta da capital da provincia, 
encontram-se os costumes, a ilus-
tração, a amabilidade e o bom 
gosto das brilhantes reuniões 
do Rio de Janeiro, no seio dessa 
população escolhida e fina, e cre-
vos-ei transportado por encanto 
aos ruidosos salões do catete ou 
às vivendas deliciosas de Botafo-
go e Andarai. É este sem dúvida 
o ponto mais animado de todo o 
norte da província.”

(Fonte: Arquivo Tribuna do 
Norte, edições 11/9 e 18/9/1904 )
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