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Pindamonhangaba prepara-se para
começar vacinação contra covid-19
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba já iniciou os preparativos para a campanha
de vacinação contra a covid-19. O município vem se
articulando através de reuniões internas da Secretaria de
Saúde, bem como discutindo
ações com outros municípios
da região.
A cidade já tem condições
de atender o calendário pré
-estabelecido pelo governo
paulista – assim que for liberada a vacina pela Anvisa. O
Estado trabalha com a data de
25 de janeiro para dar inicio à
vacinação, priorizando os funcionários da saúde (primeiro
grupo) e depois os idosos com
mais de 75 anos, através de
um escalonamento de datas,
até contemplar os maiores de
60 anos (1° de março).
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
21º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

31º
UV14

Fonte: CPTEC/INPE

Na última semana, Pinda recebeu dez câmaras de acondicionamento de vacinas; as maiores, com capacidade de armazenar até 100 mil doses
PÁG.
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Ricardo Piorino iniciará atendimento
na Subprefeitura de Moreira César
Como já vinha aﬁrmando,
o vice-prefeito e secretário
de Governo de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino,
dará início à sua agenda na

subprefeitura de Moreira
César.
Em alinhamento com o
prefeito Isael Domingues e
também com o subprefeito

Nilson Luis de Paula Santos,
Piorino passa a atender no
Distrito três vezes por semana – às segundas; às quartas
e às sextas-feiras.
Divulgação

Os pais ou responsáveis devem levar cópias e originais do
comprovante de endereço, carteira de vacinação, certidão de
nascimento e Cartão do Bolsa Família (caso a criança seja beneﬁciária)

Matrículas da
pré-escola e todo
ensino fundamental
começam dia 18
A Secretaria de Educação
da Prefeitura de Pindamonhangaba informa que as
matrículas para pré-escola
(4 e 5 anos) e demais anos do
ensino fundamental (1º ao 5º
ano), além das transferências,
começam dia 18 de janeiro
nas secretarias polo do Cen-

tro (rua Senador Dino Bueno,
119), Lessa (EM Félix Adib),
Crispim (EM Isabel do Carmo),
Araretama (EM Elias Bargis),
Cidade Nova (EM Arthur de
Andrade) e Moreira César (EM
Mário de Assis), das 8h30 às
11h30 e das 13 às 15h30.
PÁG. 2

Imóvel da Rede
Ferroviária tem
primeira fase
do restauro
concluída PÁG. 3
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Ricardo Piorino e presidente da
Câmara, Cal, alinham diretrizes
e demandas municipais

Editorial
“Janeiro Roxo” e o
tratamento à hanseníase
Todos os anos, instituições de saúde realizam
ações de divulgação sobre diagnóstico e
tratamento da hanseníase – atividades
compreendidas pelo “Janeiro Roxo”.
Este ano, em virtude da pandemia por
coronavírus – buscando evitar aglomerações,
a Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
está promovendo atividades nas unidades de
atendimento básico.
As ações têm como base as diretrizes do
Ministério da Saúde e também, o conteúdo
debatido durante oﬁcina do Plano Nacional do
Enfrentamento à Hanseníase, que o município
promoveu em setembro de 2019, na UPA de
Moreira César; com equipes de municípios
como Campos do Jordão, Taubaté, Tremembé,
Lagoinha e Natividade da Serra.
Em Pindamonhangaba, houve diminuição
de pacientes com a doença nos últimos anos.
Mesmo assim, é extremamente importante
as campanhas de orientações e o diagnóstico
adequado!

Divulgação

Nossa Terra
Nossa gente
O POETA GETULINO DO ESPÍRITO
SANTO MACIEL

Matrículas da pré-escola e
todo ensino fundamental
começam dia 18
A Secretaria de Educação da
Prefeitura de Pindamonhangaba informa que as matrículas
para pré-escola (4 e 5 anos) e
demais anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano), além das
transferências, começam dia
18 de janeiro nas secretarias
polo do Centro (rua Senador
Dino Bueno, 119), Lessa (EM
Félix Adib), Crispim (EM Isabel do Carmo), Araretama (EM
Elias Bargis), Cidade Nova (EM
Arthur de Andrade) e Moreira
César (EM Mário de Assis), das

8h30 às 11h30 e das 13 às 15h30.
Para efetivar a matrícula os
pais devem levar cópias e originais do comprovante de endereço, carteira de vacinação em
dia, certidão de nascimento e
Cartão do Bolsa Família (caso a
criança seja beneﬁciária).
A Secretaria de Educação
pede para que os pais ou responsáveis usem de máscaras,
respeitem o distanciamento
e evitem aglomeração como
prevenção do contágio do
Covid-19.
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Divulgação

Com o objetivo de estreitar as relações
entre o Executivo e o Legislativo de
Pindamonhangaba, o vice-prefeito e
secretário de Governo Ricardo Piorino,
reuniu-se na segunda-feira (11) com
o presidente da Câmara Municipal de
Vereadores, José Carlos Gomes, o Cal.
Piorino aproveitou o encontro
para alinhar as novas diretrizes
que a Câmara irá seguir; e também
apresentou algumas reivindicações e
demandas do Poder Executivo.
Segundo Piorino, os dois já foram
colegas no Legislativo e sempre tiveram
um excelente relacionamento “e isso
não será diferente agora”, aﬁrmou
Ricardo. “A população sempre deve
vir em primeiro lugar! Os anseios dos
munícipes devem ser priorizados tanto
pelo Executivo quanto pelo Legislativo
e essa é a nossa proposta”.
Para o presidente do Legislativo, quem
ganha com este bom entrosamento
é o município: “Nossa parceria
sempre foi sólida e entendemos que
se faz necessário ouvir e entender
as demandas municipais para que
Pindamonhangaba siga avançando”,
aﬁrmou Cal.

Ao ingressar no Ensino Superior, eu o encontrei pela primeira vez, secretário-geral da
Faculdade Salesiana de Filosoﬁa,
Ciências e Letras de Lorena. Um
gestor compenetrado, de olhos
vivos, de brilho tão intenso que
parecia destoar do cargo de elevada competência administrativa e burocrática que ocupava.
Aquele homem de espírito perspicaz era o cérebro da instituição
(e o coração também!): criava
e instalava cursos, cuidava da
aprovação e registro desses no
MEC, redigia documentos, atendia prontamente alunos e professores. Sua assinatura - Getulino
do Espírito Santo Maciel - está estampada no verso do meu diploma de Licenciatura em Ciências/
Matemática, e, todas as vezes que
a espreito, a lembrança de seus
olhos “de muitas estrelas” levame a inquirir: o que os olhos do
Getulino escondem e que eu tanto sei sem saber ainda?
Anos depois, a jovem professora de Estatística da Faculdade
Salesiana encontra novamente
os olhos do Getulino, agora, meu
colega de trabalho (ele era professor na Filosoﬁa) e, também,
pai do meu aluno Alberto - um
querido até hoje! Olhos amorosos de pai cujo brilho se destacava dentre os olhos de outros
pais dos alunos que tive a honra
de conduzir pelos caminhos da
ciência dos números até suas
formaturas! No verso dos diplomas de cada um deles (Filosoﬁa,
Ciências, Letras, História, Geograﬁa, Pedagogia, Psicologia e
Direito) estava a assinatura do
Getulino, e, no verso do verso
de sua caligraﬁa, o homem responsável pelas oportunidades
proﬁssionais que se abririam às
gerações de egressos da Faculdade Salesiana de Lorena.
Quatro décadas se passaram,
e, um dia, o véu que encobria o
mistério dos olhos do Getulino
se descortina nas janelas de sua
página do Facebook: Getulino
era poeta! Poeta dos grandes!
Poeta da mesma comitiva de
Guimarães Rosa pelas Gerais;
poeta da mesma alma bipartida

Juraci de Faria
A autora é escritora,
poetisa e membro
da APL - Academia
Pindamonhangabense de
Letras. Professora com
doutorado em História
e Filosofia da Educação
Matemática.

Arquivo Pessoal

do Drummond, da burocracia à poesia; poeta da
mesma mística espiritualista de João da Cruz! Os
versos e as crônicas postados por Getulino (https://
www.facebook.com/getulino.maciel.1), dia a dia,
de Zulmira de Moraes Maciel e
revelavam-me o que estava
escondido nos olhos daquele que, desde pequenino, “carrega
secretário-geral que assinara água na peneira” e, como Manomeu “passaporte” para o ofício el de Barros, “é poeta a vida inde professora de matemática teira”, poeta das coisas miúdas,
e que, desde que nos conhece- dos que ﬁcaram esquecidos à
mos, percebia que neles havia margem dos caminhos, dos pas“um sol que nunca se põe e uma sarinhos que “avoam” de viver
entre nós!
lua que não para de brilhar.”
Oitenta primaveras de fecunEm 2020, ano em que o poeta
da
poesia! Parabéns, Getulino!
Getulino celebrou suas oitenta
primaveras (13 de maio), seus Nesse ano atípico, ﬁco lhe devenparentes e amigos foram agra- do o abraço de muita saudade e,
ciados com dois presentes de também, uma visitinha mineira,
inigualável valor: “Entre cami- daquelas que adentram a tarde
nhos e afetos”, seu livro de poe- em torno da mesa de café com
mas, e “Aqui estou”, seu livro de as deliciosas quitandas de Lourcrônicas, ambos de uma beleza des, em que dividimos as lempoética que deixaram meus pés branças dos bons tempos e dos
arrebatados do chão! Agora, velhos amigos, o amor de nossos
sim, eu sei o que os olhos de Ge- cães, os retratos das viagens, as
histórias colhidas aqui e acolá.
tulino me diziam sem dizer!
Lendo seus livros (compa- Por ora, estimado amigo, receba
nheiros de minhas inquietações o abraço repleto de poesia, de
ﬁlosóﬁcas durante esse tempo de gratidão e de imensurável amor.
Aos leitores de Nossa Terra,
conﬁnamento social imposto pela
pandemia da Covid-19), descobri Nossa Gente, partilho um preo que via sem ver dentro dos olhos sente - ACORDES, poema que nos
do gestor universitário; dentro remete: à sua terra natal (“Você
dos olhos amorosos do esposo da sabe onde ﬁca Morrinhos? Ali,
estimada Professora Celina, cole- onde o sol começa a não se apaga do “Arnolfo Azevedo”, e do pai gar mais”); ao Goiás de Cora
do meu aluno “Beto” (e também Coralina; ao jovem goiano que
da Angélica e do Alexandre); den- veio estudar nos seminários de
tro dos olhos que, entristecidos Aparecida e de São Roque e pelo
pela morte da esposa, encontra Vale do Paraíba se encantou,
outros olhos amorosos a zelarem enamorado pela vida inteira!
pelos seus, os
ACORDES
da bibliotecária
Perambulo
ruas
de
esquecimento
Maria de Louronde o pó se arrasta ao vento
des Camelo!
Dentro dos e a noite engole casas, ruas e pós.
olhos de Getu- Há portas rangendo atreladas tramelas
lino mora um e curiosas estrelas espiando janelas,
menino poeta, postes dependurando preguiçosas luzes...
nascido no dia Sonhos deitados em colchões de palha serenos.
de
Pentecos- E uma lua envergonhada
tes, no planal- lentamente a passear
to goiano, em Até que um galo longe,
Morrinhos, ﬁ- triste e saudoso
lho de Antonio dê adeus à lua
Lopes Maciel e e acorde a madrugada!
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Pindamonhangaba cobra Estado por
atrasos nos medicamentos de alto custo
A Prefeitura de Pindamonhangaba está reivindicando
junto ao Governo do Estado
providências para sanar os
constantes atrasos no fornecimento dos medicamentos de
alto custo dos componentes
especializados. Segundo a Secretaria de Saúde do município, as reclamações da população chegaram a um ponto
insuportável, pois existem
medicamentos que estão há
três meses sem fornecimento.
“Recebo todos os dias queixa de munícipes sobre atrasos e interrupção no fornecimento desses medicamentos,
trazendo prejuízos à saúde e
às condições financeiras da
população. São famílias de
baixa renda, outros estão desempregados e a constante
falha do Governo do Estado

Internet

vem trazendo diversos transtornos para milhares de pessoas”, explicou o prefeito Isael Domingues.
A prefeitura encaminhou
ao Estado uma relação dos 37
medicamentos que estão em
falta, bem como os 15 medicamentos que têm faltado sucessivamente há pelo menos
três meses. O documento cita
medicamentos como: abatacepte; cabergolina; clobazam;
imunoglobulina; pramipexol;
entre outros.
“O descontentamento nosso e da nossa população é pelo
fato de que se trata de medicamentos de uso continuo. O
paciente não pode ficar sem
utilizá-lo, pois, isso traz um
comprometimento da vida
humana”, afirmou a secretária de Saúde, Valéria Santos.

Imóvel da Rede Ferroviária tem
Ricardo
Piorino
primeira fase do restauro concluída
iniciará atendimento
na Subprefeitura de
Moreira César
As obras de restauração do
imóvel da Rede Ferroviária Federal – localizado aos baixos do
viaduto central –, prosseguem
em Pindamonhangaba. Neste
mês de janeiro, a primeira fase
da obra será finalizada. O restauro está sendo realizado sem
custos para os cofres do município e após a conclusão o imóvel
será transformado na “Farmácia Solidária”.
As obras estão sendo executadas pela empresa da FormArte, especializada na realização
de restauros de bem tombado
e captação de recursos junto
à iniciativa federal. Todo projeto foi aprovado nos órgãos
estadual e municipal e a FormArte, bem como aprovado no
Ministério do Turismo, para a
busca de recursos da iniciativa
privada. O custo total da obra
é de R$ 1,3 milhão, sendo que
até o momento já foi viabilizado a participação das empresas
MRS e Novelis – que participam
do empreendimento com seus
recursos e depois recuperam o
investimento com devolução do
imposto de renda.
Com a malha ferroviária administrada hoje pela empresa
MRS Logística, os imóveis da
Rede Ferroviária (Casa do Engenheiro, Armazém e o Escritório
da Estação) foram tombados
pelo Condephaat em 19 de de-

zembro de 2017. Desde então,
muitos transtornos à população foram registrados no local,
que virou um depósito de lixo e
consumo de drogas, sanados a
partir de 2020 quando as obras
foram iniciadas.
Restauração devolverá a
originalidade da fachada
As obras de restauração devolverão a originalidade da fachada preservando assim um
patrimônio histórico do município, que no passado abrigou
a residencial oficial do Chefe
da Estação Ferroviária. A casa,
localizada na Praça Barão Homem de Melo, nº 28, ocupa uma
área de 182m2, com área construída de 125m2.
A primeira etapa teve início
em agosto do ano passado com
a limpeza do imóvel e montagem do canteiro e em seguida
foi realizada a demolição de alvenarias que não pertencem à
construção original, como por
exemplo, uma parede do salão.
A próxima etapa foi a execução
da cobertura com os serviços
de concretagem dos “colchões”
de apoio com a sapatas metálicas de travamento das tesouras, que posteriormente receberam a estrutura do telhado.
“Fizemos também sobre os
caibros uma subcobertura com
uma manta e instalamos os conjuntos de calhas e condutores,

para posteriormente receber
as telhas”, afirmou a diretora
executiva da FormArte, Rosana
Delellis.
Segundo ela, a próxima etapa da obra será a realização da
recomposição de frisos, molduras, assim como reboco e
emboço das partes faltantes. O
imóvel receberá externamente
e internamente uma pintura a
cal na cor branca para a descaracterização do estado de arruinamento.
“Trata-se de um belo projeto que manterá o contexto arquitetônico e,após finalizada,
remeterá ao conceito de uma
boutique farmacêutica como
existia no passado com um espaço agradável para uma excelente ação social”, afirmou
a secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco, que
acompanha todo o trabalho.
Para o prefeito Isael Domingues, este trabalho vem coroar
todo um caminho seguido em
buscas de metas fixadas, que
são modernizar e humanizar,
preservando a história e o patrimônio. “Estamos alinhando a história e a cultura de
Pindamonhangaba com uma
ação social, voltada para melhorar a saúde das pessoas”,destacou.
Execução da primeira fase
da obra é finalizada
Divulgação/FormArte

Divulgação

Segunda (11), Fred Gama, Piorino, Nilson Luis e Rose Costa
alinharam principais demandas de Moreira César

Como já vinha afirmando, o vice-prefeito
e secretário de Governo
de
Pindamonhangaba
Ricardo Piorino, dará
início à sua agenda na
subprefeitura de Moreira César. Em alinhamento com o prefeito Isael
Domingues e também
com o subprefeito Nilson
Luis de Paula Santos,
Piorino passa a atender
no Distrito três vezes
por semana – às segundas; às quartas e às sextas-feiras.
O intuito da iniciativa
é acrescentar às ações
realizadas no distrito,
aprimorando os serviços e buscando, em conjunto, soluções para as
demandas. “Tanto eu
quanto o prefeito Isael; e o subprefeito Nilson, trabalhamos de
forma muito alinhada
para oferecer o melhor
à população de Pindamonhangaba e com o
Distrito de Moreira César não seria diferente”,
comentou Ricardo Piorino. “Daremos atenção

a todas as áreas, mas
em especial, à zeladoria,
porque entendemos muito bem essa demanda e
sabemos de todos os desafios, principalmente,
em período chuvoso. A
população pode contar
conosco; e se precisar
de uma agenda comigo,
olharemos com bastante
atenção para cada caso
e, juntos, alinharemos
os melhores resultados,
com certeza”, concluiu
Piorino.
“Toda a atenção que
damos ao nosso distrito será fortalecida com
essa parceria. Tenho
certeza que será mais
um olhar criterioso para
as nossas demandas, fazendo com que o distrito
avance ainda mais”, destacou o subprefeito Nilson Luis.
Na próxima quintafeira, dia 14 de janeiro,
Ricardo Piorino se reunirá com presidentes de
bairros de Moreira César para fortalecer laços
e buscar sanar possíveis
demandas.
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Saúde promove orientações
para prevenir hanseníase
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba está divulgando
orientações sobre diagnóstico e
tratamento da hanseníase neste
“Janeiro Roxo”. Devido à pandemia por coronavírus, para não
haver aglomerações, a Secretaria está promovendo instruções
nas unidades de atendimento
básico.
Se o paciente apresentar
qualquer sinal da doença, o médico o encaminhará para o setor de infectologia, que ﬁca no
CEM (Centro de Especialidades
Médicas).
A estratégia da ação é com
base em diretrizes do Ministério da Saúde e foi debatida durante oﬁcina do plano nacional
do enfrentamento da hanseníase, que o município promoveu
em setembro de 2019, na UPA
de Moreira César. Nos dois dias
de oﬁcina, os proﬁssionais da
saúde participantes discutiram
medidas de enfrentamento
à doença. Além de Pindamonhangaba, participaram médi-

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
099/2020 (PMP 4813/2020)
Para “contratação de empresa para locação
de pá carregadeira”, com entrega dos
envelopes até dia 25/01/2021 às 08h e início
da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
152/2020 (PMP 7505/2020)
Para “contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de arbitragem de
diversas modalidades para a Semelp”, com
entrega dos envelopes até dia 28/01/2021 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 156/2020
(PMP 7501/2020)
Para “contratação de serviços de arbitragem
de futebol, para atender as necessidades da
Semelp”, com entrega dos envelopes até dia
27/01/2021 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2020
(PMP 7635/2020)
Para “aquisição de medicamentos de atenção
básica”, com entrega dos envelopes até dia
25/01/2021 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 167/2020
(PMP 7735/2020)
Para “aquisição de medicamentos de saúde
mental”, com entrega dos envelopes até dia
27/01/2021 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
168/2020 (PMP 7812/2020)
Para “aquisição de medicamentos injetáveis”,
com entrega dos envelopes até dia 28/01/2021
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
183/2020 (PMP 8157/2020)
Para “aquisição de brinquedos (barra ﬁxa,
gangorra, escorregador, gaiola labirinto e
balanço americano) para serem colocados
em diversos locais do Município”, com
entrega dos envelopes até dia 01/02/2021 às
14h e início da sessão às 14h30.

cos e enfermeiros de Campos
do Jordão, Taubaté, Tremembé,
Lagoinha e Natividade da Serra, o que facilitou uma interlocução entre as cidades no combate à enfermidade.
De acordo com a coordenadora de Infectologia de Pindamonhangaba, Suely Alves, houve uma grande diminuição de
pacientes com a doença na cidade nos últimos anos. Em 2020,
apenas dois pacientes foram
diagnosticados com hanseníase.
Apesar da redução dos casos,
entretanto, “ressaltamos que a
Atenção Básica deve orientar e
examinar casos suspeitos por
meio de campanhas e busca ativa”, aﬁrma Suely.
A secretária de Saúde, Valéria dos Santos, destacou o empenho dos proﬁssionais de saúde
do município e fez um alerta à
população, para que ﬁque atenta aos sintomas e procure o médico o mais rápido possível se
apresentar características da
doença.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
PINDAMONHANGABA – CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 103, DE 08 DE
DEZEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre a habilitação dos Conselheiros
Tutelares Suplentes classiﬁcados até a
décima colocação no Processo de Escolha
dos membros dos Conselhos Tutelares de
Pindamonhangaba – Mandato 2020-2024, e
dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Pindamonhangaba –
CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas
nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº
4.140/2004.
Considerando as recorrentes recusas dos
conselheiros tutelares suplentes habilitados
à substituição dos Conselheiros Tutelares
Titulares;
Considerando que os Conselheiros Tutelares
Titulares já possuem cronograma de férias
para o ano de 2021;
Considerando que o Edital para o Processo
de Escolha dos Conselheiros Tutelares
– Mandato 2020-2024 dispôs sobre a
habilitação de 10 (dez) conselheiros tutelares
suplentes;
Considerando que a inabilitação inicial dos
referidos Conselheiros Suplentes se deve
apenas ao não cumprimento de formalidades;
Considerando as deliberações da 19ª reunião
ordinária, ocorrida em 08 de dezembro de
2020,
Resolve:
Art. 1º - HABILITAR os seguintes Conselheiros
Tutelares Suplentes eleitos pelo Processo
de Escolha dos Conselheiros Tutelares –
Mandato 2020-2024, tornando-os aptos
a substituírem os Conselheiros Tutelares
Titulares em casos de férias, licenças
médicas, dentre outros afastamentos, a
saber:

Art. 2º - A habilitação mencionada na presente
Resolução não prejudica os direitos dos
Conselheiros Tutelares Suplentes habilitados
inicialmente no ato da posse, que deverão
ser sempre convocados de forma prioritária,
na ordem de classiﬁcação/habilitação abaixo
demonstrada, a saber:
1º - Mauro da Silva Lopes Júnior
2º - Edson Walmir Pinto
3º - Marlene Pereira da Silva
4º - Ana Luísa Guedes Cesário
7º - Telma Aparecida Benco

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
001/2021 (PMP 134/2021)
Para “aquisição de cestas básicas”, com
entrega dos envelopes até dia 22/01/2021 às
14h e início da sessão às 14h30.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
164/2020 (PMP 7524/2020)
A autoridade superior retiﬁcou, em 08/01/2021,
o despacho de homologação de 15/12/2020,
da licitação supra, que cuida de “aquisição
de materiais para coleta (tubos, cônicos e
swab de rayon) para atender a demanda do
laboratório Municipal”, corrigindo a razão
social da empresa, onde se leu: “Comercial
Chizzolini – Gilmar Chizzolini ME”, leia-se
corretamente: “Medical Chizzolini Ltda”
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 140/2017 (PMP 30733/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de
04/12/2020, ao contrato 099/2017, que cuida
de “contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de
eletroencefalograma sem sono induzido e
eletroencefalograma com sono induzido”,
para prorrogação até 06/12/2021, e
reajuste de 5,4268%, passando o valor do
contrato para R$ 53.101,53, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Pronto Clin Sono S/S
Ltda, a Sra Dinália Ribeiro Nascif de Almeida.
PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018)
Foi ﬁrmada a rerratiﬁcação, de 07/01/2021, do
aditamento 01/2020, ao contrato 216/2018,
que cuida de “contratação de empresa
para prestação de serviço especializado de
implantação e manutenção do patrimônio
paisagístico de áreas verdes, APPs e
jardins públicos municipais”, para supressão
da cláusula 02, mantendo o valor total do
contrato em R$ 498.793,43, assinando pela
contratante a Sra Maria Eduarda Abreu San
Martin, e pela contratada, empresa Metaﬂora
Sistemas Ambientais e Limpeza Industrial
Ltda, o Sr Ronie Paiva Teixeira de Freitas.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PINDAMONHANGABA/SP
Resolução nO 61 de 08 de Dezembro de 2020.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua Trigésima Primeira
Reunião Ordinária realizada no dia 08 de Dezembro de 2020, no uso de suas competências
regimentais, resolve:
1. Aprovar o Plano de Trabalho do Projeto Farmácia Viva de Pindamonhangaba.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 004/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a Sr. (a) AURORA TEIXEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA
CORONEL JOSÉ FRANCISCO Nº 359.,
Bairro ALTO DO TABAÚ inscrito nesse
município sob a sigla NE11.13.16.006.001,
para que efetue a limpeza do terreno do
referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do
imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna
do Norte de 29/outubro/2015.
Valor R$ 550,00.
Eliana Maria Galvão Wolﬀ
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
COMUNICADO
O Conselho Municipal de Cultura comunica
que o conselheiro da Sociedade Civil, Alberto
Eduardo Rego Lins, Titular de Artesanato,
solicitou seu desligamento deste Conselho
por motivos particulares e que a partir desta
data, a suplente desta cadeira Carmen
Cecília Baenninger, passa a ser a Titular.
08 de janeiro de 2021
WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho
Municipal de Cultura

O TRATAMENTO é oferecido pelo
SUS (Sistema Único de Saúde),
e a doença tem cura. Quanto
antes for iniciado, menor o risco
de sequelas. O Brasil é o segundo
país com maior número de casos
da doença, atrás apenas da Índia.
Segundo a Sociedade Brasileira de
Dermatologia, todos os anos são
diagnosticados, em média, 30 mil
novos casos da doença no País.
O Janeiro Roxo é o mês de
conscientização contra a
hanseníase. A iniciativa começou no
Brasil em 2016, tendo como data
símbolo o último domingo deste
mês, quando é celebrado o Dia
Mundial de Combate e Prevenção
da Hanseníase.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 156, DE 08 DE JANEIRO DE 2021
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da
Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2019,
constituído através da Portaria Interna nº 10.757, de 11 de junho 2019, alterada pela Portaria Interna
nº 10.901, de 20 de dezembro de 2019, alterada pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de
Administração nº 010, de 24 de agosto de 2020, pelo período de 04 de janeiro de 2021 a 01 de
fevereiro de 2021, nos termos do memorando 622/2021.
Esta portaria entra em vigor nesta, retroagindo seus efeitos em 04 de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 622/2021.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PINDAMONHANGABA/SP
Resolução nO 60 de 08 de Dezembro de 2020.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua Trigésima Primeira
Reunião Ordinária realizada no dia 08 de Dezembro de 2020, no uso de suas
competências regimentais, resolve:
1. Aprovar o Plano Municipal de Controle de Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus de 2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 155, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da
Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019,
constituído através da Portaria Interna nº 10.704, de 03 de abril de 2019, alterada pela Portaria
Interna nº 10.900, de 20 de dezembro de 2019, alterada pela Portaria Interna da Secretaria
Muncipal de Administração nº 008, de 24 de agosto de 2020, pelo período de 04 de janeiro de
2021 a 01 de fevereiro de 2021, nos termos do memorando 622/2021.
Esta portaria entra em vigor nesta, retroagindo seus efeitos em 04 de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 622/2021.

4ª – Sara Meira de Souza
5ª – Edvania Maria de Moraes
6ª – Maria Aparecida Monteiro Barbosa
8ª – Raquel Dias Lomeu
9ª – Rosângela Ferreira e Ferreira

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
194/2020 (PMP 9559/2020)
Para “contratação de empresa especializada
em locação de caminhão toco com caçamba
basculante, com fornecimento de motorista e
combustível, para ser utilizado pela Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento nos
canteiros de obras da Prefeitura”, com
entrega dos envelopes até dia 27/01/2021 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.

A HANSENÍASE é uma doença
infecciosa causada pela bactéria
Mycobacterium Leprae. Os
principais sintomas são manchas na
pele com alteração de sensibilidade
ao calor, frio e tato. As manchas
apresentam tons claros, vermelhos
ou escuros. Em fase mais avançada
da doença surgem incapacidades
físicas como retração dos dedos,
além de caroços e inchaços nas
partes mais frias do corpo, como
nos cotovelos, pés e orelhas.
A transmissão é feita pelo ar, com
espirros ou tosse de uma pessoa
infectada. Porém, após a primeira
dose da medicação não há mais
risco de contágio. Ou seja, só
transmite hanseníase pacientes que
não estão em tratamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.466, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, com respaldo na Constituição Federal e no art. 57 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Considerar atribuído, em substituição, o exercício do cargo de Prefeito deste Município, no
período de 13 a 24 de janeiro 2021, ao Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 154, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da
Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2020,
constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 111, de 01 de
dezembro de 2020, alterada pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 121,
de 16 de dezembro de 2020, pelo período de 04 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021, nos
termos do memorando 622/2021.

Art. 2º No referido período ﬁcam suspensos os efeitos da Portaria Geral nº 5.460, de 29 de
dezembro de 2020, no tocante a nomeação do Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino como Secretário
Municipal de Governo.

Esta portaria entra em vigor nesta, retroagindo seus efeitos em 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 622/2021.

Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2021.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 11 de janeiro de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 158, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer
da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 010/2019, para dar continuidade à apuração do processo, para que
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 02 de janeiro de 2021, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 564/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 157, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 143, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o memorando
nº 38278/2020 e o memorando nº 38360/2020, Resolve CESSAR a designação da servidora
pública municipal Aline Teixeira Anelli, como membro nas comissões de Processos Administrativos
Disciplinares a seguir relacionados:
- Processo Administrativo Disciplinar 001/2012 - Processo 4142/2012;
- Processo Administrativo Disciplinar 005/2019 - Processo 1041/2019;
- Processo Administrativo Disciplinar 013/2019 - 4128/2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de janeiro de 2021.
SMA/ssf./Memo 38278/2020 e Memo 38360/2020.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 131, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da
Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2019,
constituído através da Portaria Interna nº 10.818, de 17 de setembro de 2019, alterada pela
Portaria Interna nº 10.902, de 20 de dezembro de 2019, alterada pela Portaria Interna da Secretaria
Municipal de Administração nº 011, de 24 de agosto de 2020, pelo período de 04 de janeiro de
2021 a 01 de fevereiro de 2021, nos termos do memorando 622/2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
nº 5.460, de 30 de dezembro de 2020, Resolve CESSAR a designação da servidora pública
municipal Iasmim Oliveira Dias Silva, como membro nas comissões de Processos Administrativos
Disciplinares a seguir relacionados:
- Processo Administrativo Disciplinar 006/2012 - Processo 11628/2012;
- Processo Administrativo Disciplinar 010/2018 - Processo 36252/2017;
- Processo Administrativo Disciplinar 005/2020 - Processo 4122/2019.

Esta portaria entra em vigor nesta, retroagindo seus efeitos em 04 de janeiro de 2021.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 622/2021.

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de janeiro de 2021.
SMA/ssf./Portaria Geral 5460/2020.

Pindamonhangaba, 12 de janeiro de 2021
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Pindamonhangaba prepara-se para
começar vacinação contra covid-19
A Prefeitura de Pindamonhangaba já iniciou os preparativos para a campanha de
vacinação contra a covid-19.
O município vem se articulando através de reuniões
internas da Secretaria de
Saúde, bem como discutindo
ações com outros municípios
da região.
A cidade já tem condições
de atender o calendário pré
-estabelecido pelo governo
paulista – assim que for liberada a vacina pela Anvisa. O
Estado trabalha com a data
de 25 de janeiro para dar inicio à vacinação, priorizando os funcionários da saúde
(primeiro grupo) e depois os
idosos com mais de 75 anos,
através de um escalonamento de datas, até contemplar
os maiores de 60 anos (1° de
março).
“O que já temos de concreto é que as remessas serão distribuídas proporcionalmente
e nós já estamos preparados
com insumos; e programando
nossas equipes para cumprir
de forma eficiente o calendário”, afirmou a secretária de
Saúde, Valéria Santos.
Pinda conta com estoque
de insumos existente; e está
adquirindo outra quantidade
e aguarda também a entrega
deste material pelos governos
estadual e federal.
“Para a próxima terça-feira, teremos um encontro com
nossos técnicos para discutir o processo de logística da
imunização. Iremos definir
equipes, locais e horário da
vacinação. Temos toda a capacidade para vacinar a população, conforme a orientação
do Ministério da Saúde e de
forma rápida e efetiva”, afirmou Valéria.
Segundo ela, o município
está buscando parcerias com
instituições de ensino de saúde, com a Unimed e com a
Santa Casa – que poderão receber lotes da vacina identifi-
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cados – para acelerar a imunização de seus funcionários.
Na última semana, o prefeito Isael Domingues conferiu
pessoalmente o recebimento de 10 câmaras para acondicionamento das vacinas.
“Saímos na frente com essa
aquisição. As câmaras maiores poderão receber até 100
mil doses. Depois poderemos
utilizar esses equipamentos
em outras campanhas nacionais de vacinação”, ressaltou
o prefeito.
De acordo com o gestor,
Pinda tem se destacado por
ações pioneiras no enfrentamento do vírus e não será
diferente nesse momento
ímpar, que é a imunização.
“Nossas decisões têm sido assertivas, e por isso temos um
dos menores índices de letalidade deste vírus no Estado de
São Paulo”, finalizou Isael.

Prefeito de Pinda pede,
novamente, ao governador a
inauguração do AME para a região
O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues,
encaminhou, na última semana, documento ao Governo do
Estado de São Paulo cobrando
a inauguração oficial das instalações do AME (Ambulatório Médico de Especialidades)
– que atenderá dez municípios da região de Taubaté.
Segundo o prefeito, o equipamento de saúde é fundamental para diminuir a fila de
consultas, exames e pequenas
cirurgias de Pindamonhan-

gaba. “A obra teve início há
mais de cinco anos e todo o
Vale do Paraíba já conta com
o serviço, exceto nossa região.
Cobramos em janeiro do ano
passado; e o Estado marcou
várias datas para a entrega,
entretanto ainda não é uma
realidade”, afirmou Isael.
Segundo o Estado, a unidade terá capacidade de realizar
até vinte mil atendimentos
mensais, contando com 22
especialidades médicas, atendendo além de Taubaté e Pin-

da, os pacientes de Campos do
Jordão, Lagoinha, Natividade
da Serra, Redenção da Serra,
Santo Antônio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, São Luís do
Paraitinga e Tremembé.
Em recente posicionamento na imprensa regional, a Secretaria de Estado da Saúde
informou que “a entrega da
unidade estava prevista para
o primeiro semestre de2020”,
o que mais uma vez não ocorreu, e que estava sendo realizado processo de chamamen-

to público para contratação
da OSS (Organização Social de
Saúde) que irá gerir o AME
de Taubaté.“Pedimos ao governador Dória que tome
medidas drásticas e urgentes para possibilitar o início
imediato do atendimento do
AME para beneficiar a nossa
população,
principalmente num momento crítico em
que vive a área da saúde com
o enfrentamento da pandemia da Covid-19”, destacou o
prefeito.

Covid-19: Boletim da VE aponta mais 138 novos casos e 135 recuperados
A Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba divulgou, na segunda-feira (11),
o Boletim Epidemiológico nº
261 registrando 138 casos
confirmados de covid-19 na
cidade e 135 pacientes recuperados
Os números de infectados
e de ocupação de leito hospitalar vêm crescendo cada
vez mais. O total de ocupação
de leitos de UTI, somando redes pública e particular, está
em 85%, e a ocupação de enfermaria é de 63%, também
somados os leitos públicos
e particulares. Desde o início da pandemia até hoje são
4440 moradores de Pindamonhangaba infectados pela covid-19.
A Secretaria de Saúde alerta a população para que ao verificar sintomas de covid-19,
procure imediatamente as
unidades de gripários na cidade (Pronto Socorro, UPA Araretama e UPA Moreira César).

Estes espaços de acolhimento
a pacientes com suspeita de
covid-19 estão com movimentação acima da média, sendo
solicitado a compreensão da
população.
Casos novos
138 casos novos: Alto do
Cardoso, Alto do Tabau, Andrade, Araretama, Arco-Íris,
Azeredo, Bem Viver, Beta,
Boa Vista, Bom Sucesso, Campinas, Campo Alegre, Campos
Maia, Castolira, Centro, Cícero
Prado, Cidade Nova, Cidade
Jardim, Crispim, Cruz Pequena, Feital, Galega, Jardim Cristina, Jardim Eloyna, Jardim
Mariana, Jardim Regina, Laerte Assunção, Lessa, Liberdade,
Mantiqueira, Maricá, Mombaça, Moreira César, Morumbi,
Nova Esperança, Ouro Verde,
Parque das Nações, Parque
São Domingos, Pasin, Santa
Cecília, Santa Luzia, Santana, São Judas Tadeu, Socorro,
Terra dos Ipês, Triângulo, Vale
das Acácias, Vila Bourguese,

Vila Rica, Vila São Benedito,
Vila São José e Vista Alegre.
Pacientes recuperados
135 Recuperados: Alto do
Cardoso, Andrade, Araretama, Bem Viver, Boa Vista,
Bom Sucesso, Campinas,
Campo Alegre, Campo Belo,
Campos Maia, Castolira,
Centro, Cícero Prado, Cidade
Jardim, Cidade Nova, Crispim, Cruz Pequena, Feital,
Galega, Jardim Cristina, Jardim Eloyna, Jardim Mariana, Jardim Regina, Jardim
Rezende, Laerte Assunção,
Lessa, Liberdade, Mantiqueira, Maricá, Mombaça,
Morumbi, Nova Esperança,
Ouro Verde, Padre Rodolfo,
Parque das Nações, Parque
São Domingos, Pasin, Santa
Cecília, Santana, São Benedito, Socorro, Terra dos Ipês,
Triângulo, Vale das Acácias,
Vila Rica, Vila São Benedito,
Vila São Paulo, Vila Suíça,
Village do Sol, Vista Alegre e
Vitoria Vale
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As residências de outrora e seus poéticos jardins

B

althazar de Godoy Moreira
(1898/1969), escritor e sonetista pindamonhangabense, lembra em uma de suas
saudosistas e saudosas crônicas
publicadas no jornal Tribuna do
Norte no início no ano de 1963,
as aconchegantes residências
existentes em nossa cidade no
passado. Atente o leitor ao fato
de que nos anos sessentas, que já
longe vão, ele falava de uma época ainda anterior, recordava as
primeiras décadas do século XX.
Descrevendo jardins ﬂoridos
e cozinhas cheirando à fartura,
falando das ﬂores pelos cidadãos
amorosamente cultivadas, assim
relembrava...
“Flores simples que ninguém
queria deixar de ter porque a variedade é que importava: cravos,
cravinas, rosas, dálias, mal-mequeres, violetas, beijos, cravos
de defunto. Suspiros erguiam as
suas ﬂores ﬂamejantes bogaris
abotoavam. E papoulas e gerâneos, camélias e jasminzinhos
embalsamando o ar. Resedás,
sempre-vivas... E folhagens de
várias cores entremeando com
tinhorões. Nada dessas plantas
soﬁsticadas de hoje, de preço,
ninguém sabe porque, como antúrio ou as seringueiras que se
tornaram triviais também”.
Revela o poeta Balthazar “antigamente os jardins das casas eram
separados do terreno vizinho por
um muro de taipa, geralmente
caiado de branco, derrubando escamas de caliça...” (encontramos
no dicionário Informal que caliça
é resto de construção, demolição;
cacos de tijolos, telhas ou pedras
utilizadas para preenchimento de
pisos em construções). Na maioria das vezes, eram da cor da terra
dos canteiros cobertos de telhas
coloniais que ﬁcavam escurecidas pelo “acúmulo dos anos, com
manchas de musgos e tufos de
fortuna – imaginem! – de folhas
gordas”.
Explicava (e aqui temos o
lado histórico), que esses muros
que haviam sido feitos pelos escravos “alinhados e limpos nos
tempos áureos, mas que ele os
conhecera já envelhecidos”. A
Balthazar, causava surpresa a
sobrevivência daqueles muros
ao longo dos anos. “Feitos de um
material tão à toa, como teimavam em viver! Parece que se petriﬁcavam, isso sim,” admirava.
Falava que os jardinzinhos,
“organizados na desorganização
de seus canteiros”, exerciam certo fascínio nas pessoas mais que
os jardins de hoje (o hoje que se
referia eram os anos sessentas)
que são cultivados nas frentes
das residências. Para Balthazar,

crédito www.pinterest.com

Lembranças
Literárias

A uma ânfora

Há no traço de tuas curvas ﬁnas
e em tua forma esguia e delicada,
uma harmonia, apenas esboçada,
de esbeltezas e linhas femininas.
Despertar-me lembranças me alucinas
à vista apresentando inacabada,
a silhueta de alguma ignota amada
que nunca, nunca de traçar terminas.
Tremem-me as mãos se as pouso em... quisera
abraçar-me a teu colo, qual ﬁzera
a um colo de mulher, e a ele abraçado,
Meu barro com teu barro confundido,
chorar por um amor jamais sentido
todo um pranto de dor jamais chorado.
“Flores simples que ninguém queria deixar de ter porque
a variedade é que importava...”

José Silva, Tribuna do Norte, 15 de julho de 1917
Felix Conrado - Leiloeiro Oﬁcial

os antigos jardins eram mais
para o desfrute dos donos da
casa do que dos transeuntes. Recorda que assim era o jardim de
sua saudosa moradia e também
os de seus parentes e amigos.
E as lembranças lhe ﬂuíam
poéticas e saudosas descambando para outras características
das casas antigas... “Uma varanda em telha vã, com parapeito,
ia quase sempre da sala para a
cozinha, outra das peças das residências antigas que mudou
muito. Que horror se as donas
de casa de hoje tivessem se virar num daqueles cavernosos
cômodos! Mas quantas saudades
terão deixados nos que as conheceram, aquelas vastas cozinhas
com o piso de terra socada ou
de tijolos que se orvalhava para
varrer; o fogão de beirada larga
para conter a lenha; o respeitável pilar da chaminé, subindo,
subindo, até o teto com os caibros de boa madeira e as ripas
de jissara envernizadas de picumã; a mesa pesadona onde pousavam as gamelas de cedro; o
armário de canto com panelões
de ferro; o pilão de onde saiam o
café socado e a paçoca; às vezes,
até um forno de abóboda“.
Ainda na cozinha, destacava:
“...louça comum era aquela azul,
com desenhos chineses, sem
perspectivas; uma pontezinha

curva, uns salgueiros, pagode...
Hoje tudo isso é peça preciosa de
museu”.
Sobre o mobiliário, destacava
que eram mais duráveis graças à
qualidade e a solidez da madeira
com a qual eram confeccionados. E aqui lembra uma particularidade interessante relacionada a uma mesa que havia em
sua casa: uma mesa elástica diferente das atuais “...desdobrava
para os lados, no sentido do comprimento, ﬁcando então, apenas
mais larga, demonstrando que o
problema não era permitir mais
convivas à mesa porém mais
pratos de comida, mais fartura.”
Um móvel com denominação
francesa, “étagère” (espécie de
estante, prateleira), é relembrado por Balthazar como peça que
era comum em todas as salas
de antigamente. Sobre esse mobiliário, comenta que em geral
era feito de jacarandá e alguns
tinham entalhes. “Na parte de
baixo eram um armário fechado, com tampo de mármore. Em
cima duas prateleiras estreitas,
às vezes, arredondadas, os étages, onde se exibiam aquelas fruteiras de louça ou metal branco,
em andares, e as bomboniéres”.
Quanta saudade nos fazia sentir através de sua ‘pena de ouro’,
de seu tesouro de escritos o inesquecível professor Balthazar...

“...vastas cozinhas com o piso de terra socada ou de tijolos que se orvalhava
para varrer; o fogão de beirada larga para conter a lenha...”

paneladebarroefogodelenha.blogspot.com

Anúncio de Antigamente
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1954

