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Começa o prazo para 
Declaração do IR 2021

Idosos já podem receber segunda 
dose da vacina contra Covid 19

Pindamonhangaba recebeu, 
na segunda-feira (01) mais um 
lote de doses de vacinas contra 
Covid-19, garantindo assim o 
início da segunda dose para os 
idosos que já foram imunizados 
no começo de fevereiro.

A Prefeitura já tinha comuni-
cado a retomada da vacinação 
da primeira dose para o grupo 
com 80 anos ou mais e agora a 
Secretaria de Saúde informa 
que os idosos que receberam 
a primeira dose, receberão a 
segunda dose a partir desta 
semana, de acordo com a data 
anotada em sua carteira de va-
cinação.

PÁG. 7

O ritmo da vacinação no Município é determinado conforme o envio dos lotes de vacina pelo Estado de São Paulo

Desde a segunda-feira (1º), o 
contribuinte já pode começar a 
prestar contas com o Leão, pois 
começou o prazo de entrega da 
Declaração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2021 (ano-base 
2020). 

O programa para computador 
está disponível na página da Re-

ceita Federal na internet desde a 
última quinta-feira (25).  

O prazo de entrega vai até 
às 23h59min de 30 de abril. 
Neste ano, o Fisco espera rece-
ber 32.619.749 declarações. No 
ano passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações.

PÁG. 2

IBGE abre 153 vagas temporárias 
para o Censo 2021em Pinda

O IBGE (Insti tuto Brasileiro de 
Geografi a e Estatí sti ca) está com 
inscrições abertas para processo sele-
ti vo que irá contratar recenseadores 
e agentes censitários para trabalhar 
na coleta de informações do Censo 
Demográfi co 2021.

Pindamonhangaba foi contem-
plada com 153 vagas de trabalho 
temporário, sendo 140 vagas para 
Recenseador, duas vagas para Agente 
Censitário Municipal e 11 vagas para 
Agente Censitário Supervisor.

PÁG. 2

As inscrições e podem ser feitas no site do Cebraspe

Com recursos da Novelis, Fundo Social de Pinda 
realiza doação de mais 3 mil cestas básicas

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através 
de ação do Fundos Social 
de Solidariedade, em 
parceria com a Secretaria 
de Assistência Social, 
está realizando a entrega 
de mais de 3 mil cestas 
básicas. A ação está 
sendo possível graças a 
doação de R$ 209 mil 
reais viabilizada em 2020 
pela indústria Novelis e 
visa dar apoio às famílias 
carentes que mais sofrem 
com os efeitos da pande-
mia do coronavírus. 

HC inicia estudo 
para aplicação da 
vacina do Butantan 
em pacientes 
imunossuprimidos

PÁG. 7
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Editorial
 A pergunta “o que acontece se eu atrasar ou não declarar 

o Imposto de Renda?” está entre as principais feitas pelos 
brasileiros. Afi nal, a declaração para o pagamento do tributo 
é assunto temido, tendo em vista suas graves implicações 
fi nanceiras. Muito desse sentimento, no entanto, é refl exo da 
falta de informação.

Assuntos como faixa do imposto e tributos para profi ssionais 
liberais costumam aparecer entre os questionamentos. O prazo 
para a entrega da declaração no ano de 2021já começou e vai 
até o dia 30 de abril.  É importante estar atento para cumprir os 
prazos.

Nesta edição há uma matéria detalhando as regras e prazos 
para a declaração e é importante estar atento para cumprir 
tudo certo porque, se a declaração não for feita corretamente a 
dor de cabeça é tão grande que você vai achar melhor fazê-la o 
quanto antes! 

Declarar o Imposto de Renda é crucial para manter as 
obrigações em dia e, principalmente, para evitar problemas com 
a Receita Federal. Quem não faz isso está sujeito a prejuízos 
fi nanceiros bem maiores do que o imposto devido.

Caso você atrase a sua declaração de IR, a Receita Federal 
ainda determina um prazo extra para a entrega das declarações 
atrasadas. Ou seja, se você não declarar dentro do prazo ofi cial, 
poderá ter mais alguns dias para fazê-lo em atraso, mas terá 
que pagar multa.

Muitos brasileiros questionam-se sobre os impactos de não 
declarar Imposto de Renda. Por outro lado, são diversos os 
problemas decorrentes do não cumprimento das exigências 
fi scais para a saúde fi nanceira pessoal.

Desse modo, é importante agir de acordo com a lei e cumprir 
as obrigações tributárias, evitando irregularidades no Imposto 
de Renda e prejuízos fi nanceiros. Vale lembrar ainda que se 
manter conformidade com as regras vigentes promove uma 
sociedade melhor para todos.

Vamos falar sobre Imposto de Renda?
Reprodução Internet

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

ARQUÉTIPOS… MÃE… TERESA…
O fenomenal Psiquiatra Suiço 

Carl Gustav Young, um dos maio-
res estudiosos da vida interior 
do homem, introduziu um termo 
na Psicologia Analítica que se de-
nomina ARQUÉTIPOS os quais 
dizem respeito a imagens ines-
quecíveis que residem na nossa 
alma, que já nasceram conosco 
e atravessam os tempos. Entre 
eles está o de MÃE  que é esse 
conjunto de abnegações, sacri-
fícios, afetos, sentimentos esses 
fi lhos genuínos da dedicação..
No transcorrer da nossa efêmera 
existência entramos em conta-
to com inúmeras mães que nos 
marcam intensamente. Falar de 
MÃE é afi rmar que a criação de-
las pelo Divino Pai Onipotente e 
Onisciente é uma demonstração 
inequívoca de que Deus acredi-
ta no ser criado à Sua imagem e 
semelhança, não obstante o ser 
humano desobedecer sempre as 
Suprema Leis Divinas.

Eu fui um afortunado! Tive 
uma mãe de sangue e de alma 
que me doou tantas coisas in-
críveis e indescritíveis, inclusi-
ve  a Poesia singela e signifi ca-
tiva. A generosidade divina me 
presenteou com outras mães 
e, entre elas destaco  uma mãe 
maranhense, descendente de 
portugueses , que acompanhou 
sempre a minha trajetória, em 
especial, lá na minha amada São 
Luiz do Maranhão, a decanta-
da “ Atenas Brasileira”: TERESA 
GUIMARÃES RAMOS. Perfeita 
em acolher, aconselhar, sím-
bolo de desprendimento, para 
mim, ela respirava Poesia. E o 
seu nome não é uma redondi-

lha maior? Podem contar: são 
sete sílabas poéticas perfeitas ! 
No entanto , a Poesia verdadeira 
que transbordava da sua alma 
cativante não se expressava em 
versos ( e nem precisava !!!) e, 
sim , em atitudes e gestos. Tor-
na-se importante salientar que 
o Poeta se expressa sempre em 
versos, se assim o desejar, mas 
o essencial é que transmita a 
Mensagem Divina. Em fenício, o 
termo POESIA  é constituído de 
duas palavras: “Poe” ( portador) 
e “ Ishia” ( mensagem divina), 
daí entendermos que existem 
muitos versejadores e poucos 
Poetas. Pois bem, a minha Mãe-
Poeta , doce meiga presença na 
vida de Nilo Ramos , de saudo-
sa memória, trouxe ao mundo 
fi lhos admiráveis que honram a 
Pátria Brasileira: José Joaquim, 
Fernando , Socorro e Ribamar. 
Todos eles brilhantes, atuantes, 
com grande destaque e lindas 
trajetórias, os quais mereceriam  
livros para relatá-las com fi de-
dignidade.

Desde a minha chegada ao 
Maranhão ( 1968)  até a minha 
formatura em Medicina em 
1974 , na mesma turma de seu 
Filho Fernando( futuro Reitor 
da Universidade Federal do Ma-
ranhão) , essa mãe acolhedora, 
repito, cotidianamente tinha 
um sorriso aberto, uma palavra 
de incentivo e de consolo para 
comigo no seu lar na Rua do Sol 
247, a qualquer hora. Ofertava, 
com carinho, refeições e o om-
bro amigo para aliviar meus 
ais. Vim desenvolver as minhas 
atividades de Médico e Profes-

sor na Terra Bandeirante onde 
também constitui família. E, 
não é que os meus fi lhos ganha-
ram uma senhora avó que sa-
bia de cor a data de aniversário 
deles e lhes enviava carinhosos 
cartões? Um dos meus fi lhos ti-
nha uma coleção deles ! Todos 
eles recheados de  lindas pala-
vras de amor !   

O lar da Dona  TERESA era o 
porto seguro de todos. E Deus, 
lhe deu a missão de servir, até 
o fi m, não só o esposo Nilo, Cica, 
sua mãe, a avó Teté, como tam-
bém para os irmãos: Tio Zeca e 
a esposa Tia Marília, Tia Naná 
e o esposo Tio Antonio Pedro . 
E, o que dizer da sua dedicação 
para com os netos, sobrinhos e 
bisnetos? Dona TERESA, na mi-
nha modesta opinião, agia con-
soante os princípios da Filosofi a 
Existencialista do Filósofo Ale-
mão Martin Heidegger que afi r-
ma e nos ensina que devemos 
“Ser- com-o-outro” e, ela foi mais 
além , foi também “Ser-para-o
-outro” mostrando que seguiu as 
pegadas do Cristo, com Determi-
nação e  Fé admiráveis…

Agora, nesse ano de 2021,  ano 
marcado pela cruel pandemia 
que faz sofrer toda a humanida-
de, nossa mãe TERESA nos diz 
adeus. Foi, segundo a linguagem 
dos Poetas líricos , virar conste-
lação no infi nito, atendeu, com 
humildade, o chamado do Se-
nhor. Deixou conosco o eloquen-
te exemplo de mulher,mãe,ami-
ga, tia, avó,irmã, bisavó, amada 
e louvada e partiu serena, levan-
do consigo as fl ores rubras da 
nossa imperecível saudade...

Portuguesa, 10 questões de Ma-
temática, 5 questões sobre Ética 
no Serviço Público e 25 questões 
de Conhecimentos Técnicos.

Os recenseadores são os pro-
fi ssionais que visitarão todos os 
domicílios do país, entrevistando 
seus moradores. Como o recense-
ador recebe por produção, o IBGE 
disponibilizou um simulador que 
calcula remuneração, de acordo 
com município e horas trabalha-
das. No link, basta escolher o Es-
tado/Cidade e a quantidade de ho-
ras para se saber a remuneração. 

Já no processo seletivo para 
agente censitário, as inscrições 
seguem abertas até o dia 15 de 
março. Os interessados devem 
se inscrever também pelo site 
do Cebraspe. A taxa é de R$ 
39,49 e os candidatos precisam 
ter nível médio completo. O sa-
lário para ACM é R$ 2.100 e ACS 
R$ 1.700, com jornada de 40 ho-
ras semanais, sendo oito horas 

diárias. Essas duas funções es-
tão no mesmo processo seletivo.

As provas para ACM e ACS 
serão aplicadas no dia 18 de 
abril. Os candidatos para essas 
funções farão prova objetiva de 
caráter eliminatório e classifi -
catório, com 10 questões de Lín-
gua Portuguesa, 10 questões de 
Raciocínio Lógico Quantitativo, 
5 questões de Ética no Serviço 
Público, 15 questões de Noções 
de Administração / Situações 
Gerenciais e 20 questões de Co-
nhecimentos Técnicos.

IBGE abre 153 vagas temporárias 
para o Censo 2021 em Pinda

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística) está 
com inscrições abertas para 
processo seletivo que irá con-
tratar recenseadores e agentes 
censitários para trabalhar na 
coleta de informações do Censo 
Demográfi co 2021.

Pindamonhangaba foi con-
templada com 153 vagas de 
trabalho temporário, sendo 
140 vagas para Recenseador, 
duas vagas para Agente Censi-
tário Municipal e 11 vagas para 
Agente Censitário Supervisor.

As inscrições para recen-
seador vão até 19 de março e 
podem ser feitas no site do Ce-
braspe, empresa que fará a se-
leção. O candidato precisa ter 
nível fundamental completo. A 
taxa de inscrição é de R$ 25,77 e 
a prova será aplicada no dia 25 
de abril, sendo objetiva, de ca-
ráter eliminatório e classifi cató-
rio, com 10 questões de Língua 

Começa o prazo para 
Declaração do IR 2021 

Desde a segunda-feira (1º), o 
contribuinte já pode começar a 
prestar contas com o Leão, pois 
começou o prazo de entrega da 
Declaração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2021 (ano-base 
2020). O programa para compu-
tador está disponível na página 
da Receita Federal na internet 
desde a última quinta-feira (25).  

O prazo de entrega vai até 
às 23h59min de 30 de abril. 
Neste ano, o Fisco espera rece-
ber 32.619.749 declarações. No 
ano passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações.

Pelas estimativas da Receita Fe-
deral, 60% das declarações terão 
restituição de imposto, 21% não 

terão imposto a pagar nem a res-
tituir e 19% terão imposto a pagar.

Assim como no ano passado, 
serão pagos cinco lotes de res-
tituição. Os reembolsos serão 
distribuídos nas seguintes da-
tas: 31 de maio (primeiro lote), 
30 de junho (segundo lote), 30 
de julho (terceiro lote), 31 de 
agosto (quarto lote) e 30 de se-
tembro (quinto lote).

Novidades
As regras para a entrega da 

declaração do Imposto de Ren-
da foram divulgadas na sema-
na passada pela Receita. Entre 
as principais novidades, está a 
obrigatoriedade de declarar o 
auxílio emergencial para quem 

recebeu mais de R$ 22.847,76 
em outros rendimentos tributá-
veis e a criação de três campos 
na fi cha “Bens e direitos” para o 
contribuinte informar criptomo-
edas e outros ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas, 
os bancos e demais instituições 
fi nanceiras e os planos de saú-
de fornecerem os comprovan-
tes de rendimentos acabou na 
última sexta-feira (26). O con-
tribuinte também deve juntar 
recibos, no caso de aluguéis, de 
pensões, de prestações de servi-
ços, e notas fi scais, usadas para 
comprovar deduções.

Cidade conta com 
unidade da Universidade 
Cruzeiro do Sul Virtual
A Universidade Cruzeiro 
do Sul inaugurou 
recentemente uma 
unidade educacional 
no centro de 
Pindamonhangaba. A 
insti tuição oferece mais de 
150 cursos de graduação e 
pós-graduação à distância 
em áreas como saúde, 
tecnologia, direito e 
gestão. Todos os cursos são 
reconhecidos pelo MEC. As 
principais especializações 
da graduação são 
Administração, 
Engenharia, Pedagogia, 
Estéti ca e Design Gráfi co. 
Já na pós, os estudantes 
podem optar por 
Engenharia de Produção, 
Segurança no trabalho, 
Comércio Exterior, 
Educação Inclusiva, 
Controladoria ou Finanças. 
Todos os cursos podem ser 
conferidos no site  htt ps://
www.cruzeirodosulvirtual.

com.br/pindaminhangaba-
centro.
A Cruzeiro oferece 
palestras, cursos livres 
e workshops gratuitos 
visando a capacitação e 
entretenimento do público. 
Além disso, a estrutura 
comporta áreas de 
estudos, salas de aula e de 
informáti ca. 
As matrículas para início 
dos estudos em 2021 
já estão abertas e a 
insti tuição encontra-se 
de portas abertas para 
visitas, seguindo todos os 
protocolos de segurança 
em virtude da Covid-19. 
A unidade está localizada 
na Rua Doutor Alfredo 
Valenti ni, número 145, 
centro.
Para mais informações, 
os interessados podem 
entrar em contato pelos 
telefones (12) 3648-6239 
ou 99224-0606.
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Travessa dos trilhos no Bonsucesso 
passa por serviços de limpeza

Ponto crítico da Estrada Municipal Manuel 
Canuto Vieira tem intervenção após chuvas

Pinda inicia instalação 
de novas placas de 
sinalização turística

A Estrada Municipal Ma-
nuel Canuto Vieira, locali-
zada no bairro do Mandú 
está recebendo nesta sex-
ta-feira (26) os serviços de 
emergência após chuva in-
tensa que atingiu a região.

A equipe do Setor Rural 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba foi acionada e 
está atuando para reesta-
belecer a passagem de veí-
culos em um determinado 
ponto da estrada.

Segundo o diretor de 
Agricultura, Thiago Gon-
çalves, o fato foi agravado 
devido ao período chuvoso 
e ao fluxo de alguns equi-
pamentos e caminhões 
pesados de uma empresa 
que está construindo uma 
nova rede de transmissão 
de energia elétrica na área 
rural do município.

“Tudo isso tem afetado 
as condições normais de 
passagem, já que o exces-
so de peso interfere direta-
mente no leito da estrada, 
danificando e deixando 
muitas a estrada intransi-
tável”, afirmou Thiago.

A empresa Planova, res-
ponsável pela instalação das 
torres, já foi acionada e está 
atuando em parceria com 
prefeitura para recomposição 
de alguns trechos afetados.

A Secretaria de Governo e Serviços Públicos, através do Setor Rural, realizou nesta semana 
os serviços de limpeza e conservação na travessa dos trilhos, localizada às margens da 
Rodovia Caio Gomes Figueiredo, no bairro do Bonsucesso.
A ação foi realizada pela equipe tem atuado conti nuamente para que as estradas rurais 
do município fi quem em boas condições para o escoamento da produção agrícola e melhor 
trafegabilidade da população de forma geral, trazendo mais segurança para os veículos e 
seus usuários.

A Secretaria de Cultura e 
Turismo em parceria com o De-
partamento de Trânsito iniciou 
nesta semana a implantação da 
nova sinalização turística em 
Pindamonhangaba. Ao todo 19 
localidades turísticas serão si-
nalizadas nesta primeira etapa 
do projeto. 

Participaram do ato inicial 
de implantação nesta sexta-fei-
ra o diretor de Turismo, Fabio 
Vieira, o secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo Flo-
res, o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma e ou-

tros servidores do Turismo e 
Trânsito. 

O projeto de sinalização foi 
desenvolvido pelo Departa-
mento de Turismo e está ade-
quado dentro das normas e 
legislação pelo Departamento 
de Trânsito, que irá providen-
ciar a implantação das indi-
cações. Já receberam a colo-
cação de placas os prédios do 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro e Dona Leopol-
dina, Palacete Dez de Julho 
e Santuário NS Bom Sucesso 
(Igreja Matriz).
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geral

Prefeitura MuniciPal de PindaMo-
nhangaba

edital de notificação

controle 027/21 – liMPeZa de 
terreno
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) EMERSON RODRIGO RA-
MOS, responsável pelo imóvel situado a RUA 
JUDITH RIBEIRO SALGADO, S/NR., Bairro 
RES. FAMBOYANT MOMBAÇA, QUADRA 
04   LOTE  02,  inscrito nesse município sob 
a sigla SO121203002000, 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. 
NOT 2154-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 028/21 – liMPeZa de 
terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba notifica a Sr. (a) RITA DE CÁSSIA SI-
MÕES TEIXEIRA, responsável pelo imóvel 
situado a RUA JOSÉ ALBERTO MONTE-
CLARO CESAR, S/NR., Bairro RES. FAM-
BOYANT MOMBAÇA, QUADRA 16   LOTE  
02   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO121612002000, para que efetue a  limpe-
za 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. 
NOT 2137-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 029/21 – liMPeZa de 
terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ÂNGELA YOKO ADACHI 
PAULO, responsável pelo imóvel situado a 
RUA BENEDICTO DOS SANTOS, S/NR., 
Bairro RES. FAMBOYANT MOMBAÇA, QUA-
DRA 04   LOTE  13   ,  inscrito nesse mu-
nicípio sob a sigla SO121203030000, 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. 
NOT 2134-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 030/21 – liMPeZa de 
terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhanga-
ba notifica a Sr. (a) TIAGO SILVESTRE DE 
QUEIROZ , responsável pelo imóvel situado 
a RUA CONSTANTINO DE SANTANA CRO-
NEMBERGER, S/NR., Bairro RES. FAM-
BOYANT MOMBAÇA, QUADRA 18   LOTE  
03   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO121614003000, para que efetue a  limpe-
za 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. 
NOT 2109-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 031/21 – liMPeZa de 
terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhanga-
ba notifica a Sr. (a) TIAGO SILVESTRE DE 
QUEIROZ , responsável pelo imóvel situado 
a RUA CONSTANTINO DE SANTANA CRO-
NEMBERGER, S/NR., Bairro RES. FAM-
BOYANT MOMBAÇA, QUADRA 18   LOTE  
04   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO121614004000, para que efetue a  limpe-
za 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. 
NOT 2108-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 035/21 – liMPeZa de 
terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba notifica a Sr. (a) ANDRÉA SILVA DO 
NASCIMENTO, responsável pelo imóvel 
situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO 
, S/NR., Bairro MOMBAÇA, QUADRA 09   
LOTE  -21   ,  inscrito nesse município sob 
a sigla SO110905021000, 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. 
NOT 2080-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 036/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) SUELLEN AMARAL FABRE 
, responsável pelo imóvel situado a RUA 
DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER , S/
NR., Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA, 
QUADRA 17   LOTE  05   ,  inscrito nesse 
município sob a sigla SO121613005000, 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. 
NOT 2102-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 037/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) SUELLEN AMARAL FABRE 
, responsável pelo imóvel situado a RUA 
DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER , S/
NR., Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA, 
QUADRA 17   LOTE  04   ,  inscrito nesse 
município sob a sigla SO121613004000, 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. 
NOT 2103-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 038/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) JOSÉ MOREIRA DOS 
SANTOS , responsável pelo imóvel situado 
a RUA MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA 
Bairro AGUA PRETA, QUADRA A   LOTE  
12   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
NE23.13.01.028.000 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. 
not 1528-21  Valor 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

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:

toMada de Preço nº 001/2021 (PMP 
9584/2020) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada 
para execução de obras de reparo emergencial 
para a Igreja de São José da Vila Real, com 
fornecimento de material e mão de obra”, com 
entrega dos envelopes até dia 17/03/2021 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 
016/2021 (PMP 890/2021) 
Para “aquisição de materiais diversos 
(descartáveis, limpeza, escritório e cadeados) 
a fim de atender a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 15/03/2021 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 
017/2021 (PMP 936/2021) 
Para “aquisição de elementos de vedação 
(blocos vazados de concreto, tijolos baianos 
cerâmicos, tijolos de barro comuns) para serem 
utilizados em diversas obras do Município”, com 
entrega dos envelopes até dia 15/03/2021 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão nº 018/2021 (PMP 876/2021) 
Para “aquisição de instrumentos musicais 
– Estação Cidadania”, com entrega dos 
envelopes até dia 16/03/2021 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 
019/2021 (PMP 1173/2021) 
Para “aquisição de refeição tipo marmitex para 
atender o Centro de Acolhimento Provisório 
para moradores em situação de rua”, com 
entrega dos envelopes até dia 12/03/2021 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.  

*** deSclaSSificação de aMoStra ***

Pregão regiStro de Preço nº 
192/2020 (PMP 10250/2020) 
A autoridade superior, considerando o 
parecer do Departamento de Administração e 
Finanças – Secretaria Municipal de Educação, 
desclassificou, em 26/02/2021, a empresa LT 
Global Comercio e Serviços Eireli, classificada 
em segundo lugar no lote 01, por não 
apresentar os laudos e amostras conforme 
exigido no termo de referência da licitação 
supra, que cuida de “fornecimento de uniforme 
escolar para atender os alunos da Rede 
Municipal de Ensino com entrega ponto a 
ponto, conforme especificações e estimativas 
constantes no termo de referência”. 

*** hoMologação ***

Pregão regiStro de Preço nº 
195/2020 (PMP 9103/2020) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica das amostras pela área técnica em 
Segurança do Trabalho, homologou, em 
26/02/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de equipamentos 
de proteção individual EPIs, com finalidade 
de atender exclusivamente os trabalhadores 
da Secretaria Municipal de Saúde”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): Habiatar Comércio e Serviços de 
Manutenção Ltda EPP: 02-30,80; 06-7,84; 
07-14,70; 09-119,70; 10-49,70; 13-13,30; 
Kloos Distribuidora de Materiais Eireli: 01-
25,20; 05-35,00; LJM Dos Santos: 03-46,06; 
15-7,13; Noemia Silva dos Santos de Assis 
ME: 04-76,86; 11-18,90; 14-18,90; 16-1,85; 
Tático Equipamentos de Segurança Ltda ME: 
12-3,23. Item fracassado: 08. 

Pregão nº 010/2021 (PMP 742/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
26/02/21021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços 
técnicos de manutenção preventiva e 
corretiva, com reposição, sem exclusividade 
de acessórios, peças e/ou componentes 
genuínos ou originais de fábrica para 
roçadeiras costal, lateral, motosserras e 
motores estacionários”, em favor da empresa 
Serras Vale Máquinas e Serviços Ltda, o item 
01, no valor total de R$ 47.400,00. 

*** aditaMento ***

Pregão nº 286/2015 (PMP 30701/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, ao contrato 
012/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em transporte para 
locomoção de pacientes do Município de 
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 
14/01/2020, e reajuste de 2,9936% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor 
total para R$ 2.020.033,15, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Pindatur Transporte e 
Turismo Ltda ME, o Sr Walter Patrocínio Filho. 
Foi firmado o aditamento 01/2020m, 
de 10/01/2020, ao contrato supra, para 
prorrogação até 14/01/2021, e reajuste de 
4,3808%, conforme variação do IPC FIPE, 
assinando pela contratante a Sra Mariana 
Prado Freire, e pela contratada, o mesmo 
representante supracitado. 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
13/01/2021, ao contrato supra, para 
prorrogação até 14/07/2021, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, o mesmo representante 
supracitado. 

Pregão nº 204/2019 (PMP 25653/2019) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
17/02/2021, ao contrato 020/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de poda e 
supressão de exemplares arbóreos em vias, 
logradouros e canteiros de vias públicas, 
prédios públicos e áreas verdes nos limites 
do Município de Pindamonhangaba e Distrito 
de Moreira César”, para prorrogação até 
02/03/2022, assinando pela contratante a 
Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, e pela 
contratada, empresa Misael Amaro Lamim 
Branco ME, o Sr Misael Amaro Lamim 
Branco. 

SMNEgga/Processo 8.706/2020

 
cMdMP -  conSelho MuniciPal doS direitoS da Mulher de PindaMonhangaba

edital de conVocação Para eleição de rePreSentanteS da Sociedade ciVil 
Para o conSelho MuniciPal doS direitoS da Mulher de PindaMonhangaba – 

geStão 2021/2023
A Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos Lei Municipal nº 4.985, de 10 de novembro 
de 2009, no uso de suas atribuições legais, por meio da comissão eleitoral, resolve alterar o 
cronograma das atividades do processo eleitoral, prorrogando o período de inscrições e demais 
datas conforme abaixo: 
1 – Cronograma das atividades:
1.1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 05 de fevereiro de 2021
1.2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  08 a 26 de fevereiro de 2021
1.3. PRORROGAÇÃO INSCRIÇÕES – 01 a 10 de março de 2021
1.4. PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES HABILITADAS – 12 de março de 2021
1.5. PRAZO PARA RECURSO – 13 a 16 de março de 2021
1.6. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL – 19 de março de 2021
1.7. ELEIÇÃO – 30 de março de 2021
1.8. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO ELEIÇÃO – 09 de abril de 2021

Os demais itens e dispositivos constantes do Edital publicado em 05 de fevereiro de 2021, 
permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 01 de março de 2021.

comissão eleitoral
Processo eleitoral cMdM

conSelho MuniciPal de PolíticaS PÚblicaS Sobre 
o Álcool e drogaS

retificação ao edital de conVocaçã,o Para eleição de rePreSentanteS 
da Sociedade ciVil

A Secretaria Municipal de Saúde RETIFICA o item VII, número 2, do Edital de Convocação 
para Eleição das representações da Sociedade Civil do COMAO - CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS, instituído pela lei no 5.146/2010, de 15 
de dezembro de 2010 (alterada pelas leis 5.556 de 07 de agosto de 2013 e lei 6.077 de 20 de 
dezembro de 2017), integrante do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao 
tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física 
ou psíquica, conforme o disposto na lei Federal no 11.343, para alterar membro da Comissão 
Eleitoral, por motivo de aposentadoria de um dos membros anteriormente indicados, conforme 
segue:

Vii. daS diSPoSiçÕeS finaiS:

2- Para acompanhar, dar andamento e dirimir dúvidas com relação ao processo eleitoral, fica criada 
a Comissão Eleitoral composta pelos seguintes membros, representantes do poder público: Carlos 
Adriano Ferreira Alves, Miriam Pérsia Macedo de Andrade e Thaís Batista do Carmo.

Todas as demais disposições contidas no Edital publicado em 29 de janeiro de 2021 permanecem 
inalteradas.

Pindamonhangaba, 01 de março de 2021.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Portaria de adMiSSão nº 034, de 08 de Janeiro de 2021.

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria Municipal de Administração:

- Marcelo Vieira Pinto
Emprego: Motorista Especializado
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 16 de dezembro de 2020

- fernanda balero Miyahara
Emprego: Médico do Programa Saúde da Família
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 18 de dezembro de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da 
respectiva data de admissão.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021.

isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos em 08 de janeiro de 2021.

thiago Vieira carvalho
diretor de recursos humanos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Portaria de adMiSSão nº 033, de 04 de deZeMbro de 2020.

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria Municipal de Administração:

- hércules da Silva rolim Valério
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 03 de novembro de 2020

- derivaldo cruz Soares
Emprego: Oficial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 04 de novembro de 2020

- bruna aparecida crispim Stucchi
Emprego: Arquiteta
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 23 de novembro de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da 
respectiva data de admissão.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos em 04 de dezembro de 2020.

thiago Vieira carvalho
diretor de recursos humanos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Portaria de adMiSSão nº 032, de 18 de noVeMbro de 2020.

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria Municipal de Administração:

- eliana Silva honorato
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 14 de outubro de 2020

- diego Willians Pereira
Emprego: Ajudante
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 28 de outubro de 2020

- antonio carlos de Melo lima
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 28 de outubro de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da 
respectiva data de admissão.

Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2020.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos em 18 de novembro de 2020.

thiago Vieira carvalho
diretor de recursos humanos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Portaria de adMiSSão nº 031, de 05 de noVeMbro de 2020.
Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal e do artigo 3º, I da Lei Municipal nº 
4.350, de 02 de dezembro de 2005 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo período de 41 
(quarenta e um) dias, com possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, a senhora a seguir relacionada, para o respectivo emprego:

- ariane teodoro batista
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Data de Admissão: 26 de outubro de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da 
respectiva data de admissão.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2020.

Isael domingues
Prefeito Municipal

ana Paula de almeida Miranda
Secretária Municipal de assistência Social

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:

chaMada PÚblica nº 001/2021 (PMP 
1110/2021) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), conforme Termo de Referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 22/03/2021 às 
09h e início da sessão às 09h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 
020/2021 (PMP 1098/2021) 
Para “aquisição de cestas básicas”, com 
entrega dos envelopes até dia 12/03/2021 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.

O Governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, em parceria com 
a Secretaria de Educação, abriu 
940 vagas para 17 cursos gratui-
tos de qualificação profissional 
do programa Novotec Expresso, 
com apoio das ETECs e FATECs 
do Centro Paula Souza, na re-
gião de São José dos Campos. 
As inscrições já estão abertas e 
devem ser realizadas até o dia 
9 de março pelo site www.novo-
tec.sp.gov.br.  As aulas têm pre-
visão de início em 22 de março. 

Serão ofertados na região os 
cursos de Gestão de Pequenos 
Negócios, Marketing Digital e 
Vendas em Redes Sociais, Roti-
nas de Recursos Humanos, Aju-
dante de Logística, Auxiliar de 
Vendas, Excel Aplicado à Área 
Administrativa, Técnicas de 
Atendimento, Computação em 
Nuvem, Desenho no AutoCAD, 

Programa Novotec Expresso abre 940 vagas em 
cursos de qualificação profissional na região 

Edição de Vídeo para Youtuber, 
Montagem e Manutenção de 
Microcomputadores, Progra-
mação de Sistemas Embarcados 
(Arduíno), Segurança Cibernéti-
ca Fundamental, Comunicação 
e Projeto de Vida para o Merca-
do de Trabalho, Criação de Sites 
e Plataformas Digitais, Introdu-
ção a Banco de Dados e Progra-
mação Básica para Android. No 

ração de 120 horas, em parceria 
com escolas técnicas ou institui-
ções tecnológicas de ensino su-
perior. Seguindo os protocolos 
sanitários, no primeiro semes-
tre de 2021, a modalidade será 
semipresencial e terá aulas re-
motas na plataforma Microsoft 
Teams, além de encontros pre-
senciais na unidade de ensino 
escolhida durante a inscrição.

Como se inscrever
O Novotec Expresso não pos-

sui processo seletivo. Jovens 
entre 14 e 24 anos, com ensino 
fundamental completo estão 
aptos a se candidatar para uma 
vaga. É importante ficar aten-
to aos critérios de classificação 

utilizados para selecionar os 
alunos quando há mais inscri-
tos do que vagas. O programa 
tem como premissa a paridade 
de gênero dentro das turmas e 
há prioridade aos estudantes 
matriculados no Ensino Médio 
da rede estadual e das ETECs.

total, seis cidades 
foram contempla-
das, Guaratinguetá, 
Jacareí, Pindamo-
nhangaba, São José 
dos Campos, São Se-
bastião e Taubaté.

O Novotec Ex-
presso é uma das 
modalidades do 
Novotec, que dispo-
nibiliza cursos de 
qualificação profis-
sional a jovens de 
até 24 anos, com du-
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Com recursos da Novelis, Fundo Social de Pinda 
realiza doação de mais 3 mil cestas básicas

Projeto Fralda retoma 
atendimento em novo endereço 

Na últi ma sexta-feira (26) o 
Procon de Pindamonhangaba re-
alizou uma ação intensiva para a 
entrega de noti fi cações a empre-
sas acionadas por consumidores 
do município. Devido à pandemia 
da Covid-19, a entrega das corres-
pondências estava com atrasos.

Segundo a diretora da unidade, 
Gislene Cardoso, o atraso das no-
ti fi cações difi cultou o retorno ao 
consumidor, que por muitas vezes 
pode perder o prazo de garanti a do 
produto ou serviço.

“Nesta ação nós também con-
seguimos avaliar algumas noti fi ca-
ções que constavam sem retorno 
de empresas. Quando isso aconte-
ce nós realizamos as noti fi cações 
com agendamento de uma audiên-
cia para possível conciliação entre 
o fornecedor e o consumidor”, ex-
plicou Gislene.

O Procon é um órgão estadual 
que atende junto ao sistema SIN-
DEC do Estado São Paulo e conta 
com uma regional em São José dos 
Campos. A ação ocorreu nas cida-
des de Pindamonhangaba, Taubaté 
e São José dos Campos.

Segundo a diretora da unidade 
em Pindamonhangaba, algumas 
ações já estão sendo agendadas 
para melhor atendimento ao con-
sumidor do município, como por 
exemplo a fi scalização no comér-
cio. “Nosso objeti vo é dar celeri-
dade às reclamações dos consu-
midores e agilizar a noti fi cação 

das empresas buscando sempre 
uma conciliação. Também estamos 
na rua realizando a sensibilização 
de empresas para estarem em dia 
com o cadastro no Programa SIN-
DEC. O que for de competência do 
município iremos atuar com mais 
intensidade”, afi rmou Gislene.

Apesar do período de pande-
mia vivido em 2020, o atendimen-
to não parou na unidade e o Pro-
con Pinda recebeu durante todo o 
ano passado 1.518 reclamações. 
A maioria delas está ligada ao 
setor de serviços de telefonia e 
postagem; serviços privados de 
assistência técnica, agência de 
viagem e escolas; setor financei-
ro (cartão de crédito, cobrança 
indevida, crédito consignado, 
transferência ou saque indevido, 
etc.) e setor de produtos (com-
pra com problemas em produtos 
como móveis, aparelhos eletrôni-
cos e vestuário).

O atendimento presencial no 
Procon acontece na sede da unida-
de, localizada na Av. Albuquerque 
Lins, 138 (ao lado da Farmácia) e 
precisa ser agendado pelo telefone 
3643-4099. O consumidor con-
ta ainda com mais três canais de 
atendimento virtual: WhatsApp, 
através do número 98298-1285; 
protocolo digital, através do apli-
cati vo da Prefeitura 1DOC e por 
mensagem eletrônica, através do 
e-mail procon@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através de ação do 
Fundo Social de Solidariedade, 
em parceria com a Secretaria 
de Assistência Social, está rea-
lizando a entrega de mais de 3 
mil cestas básicas. A ação está 
sendo possível graças a doação 
de R$ 209 mil reais viabilizada 
em 2020 pela indústria Novelis 
e visa dar apoio às famílias ca-
rentes que mais sofrem com os 
efeitos da pandemia do corona-
vírus. 

Com os recursos, a Prefeitura 
realizou licitação para a aquisi-
ção de alimentos, possibilitando 
a compra das cestas básicas jun-
to à empresa Mat Nutre, neste 
mês de fevereiro. Os alimentos 
estão sendo distribuídos para 
as famílias carentes do muni-
cípio, através da parceria com 
a Secretaria de Assistência So-
cial, que fornece a lista com os 
beneficiados junto às unidades 
do CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social). Integram 
a lista, as famílias inscritas no 
Cadastro Único / Bolsa Família.

Nos últimos 12 meses de pan-
demia, o município de Pinda-
monhangaba deverá totalizar a 
marca de mais de 24 mil cestas 
básicas de alimento distribuí-
das para a população. A ação 
foi graças a parceria do Fundo 
Social e Secretaria de Assistên-

Desenvolvido por meio da Secreta-
ria de Assistência Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o projeto Fral-
da está retomando suas atividades em 
novo endereço. Desde a segunda-feira 
(01), os trabalhos são realizados em 
nova instalação localizada à Rua Ro-
drigo Lobato, 118, São Benedito, com 
atendimento às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h 
às 17h.

O projeto reúne mão de obra volun-
tária, onde todos têm espírito de 
solidariedade e amor em ajudar 
o próximo e a Prefeitura fornece 
o material para a confecção, bem 
como organiza a distribuição social 

das fraldas geriátricas para idosos 
e pessoas acamadas de famílias de 
baixa renda. 

“Sabemos que hoje o custo para 
aquisição de fraldas tem um valor 
significativo no orçamento de uma 
família. Essa é uma forma do municí-
pio amenizar o problema e promover 
uma ação social que reúne pessoas em 
prol de uma causa nobre”, afirmou a 
secretária de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.

O projeto conta também com uma 
unidade no Distrito de Moreira César. 
Mensalmente mais de 10 mil fraldas 
são produzidas e distribuídas para fa-
mílias carentes do município.

cia Social, bem como doações 
de pessoas físicas e jurídicas, 
do Governo do Estado de São 
Paulo, através do programa Ali-

mento Solidário e da Câmara de 
Vereadores, através de emenda 
impositiva.

“Queremos agradecer à in-

dústria Novelis por esse gran-
de apoio que está ajudando 
neste momento tão crítico e de 
dificuldade econômica para 

muitas famílias”, afirmou a 
primeira dama e presidente 
do Fundo Social, Cláudia Viei-
ra Domingues.

Procon Pinda 
realização mutirão de 
notifi cações a empresas

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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zeladoria
Operação 
Tapa Buraco 
continua a 
todo vapor

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está intensificando 
essa semana os trabalhos da 
operação Tapa Buraco. Na últi-
ma semana, diversas ruas dos 
bairros Lessa, Vila São Paulo e 
Parque das Palmeiras recebe-
ram o serviço e nesta semana 
já tem ação programada para a 
Estrada do Atanázio e diversas 
vias públicas do Distrito de Mo-

reira César. Na segunda-feira 
(1) foi a vez do bairro Santana 
ser atendido.

“Com as chuvas intensas es-
tamos acelerando as equipes da 
Usina de Asfalto e nossos ser-
vidores estão empenhados em 
melhorar sempre o pavimento 
asfáltico do município”, afirmou 
o secretário de Governo e Servi-
ços Públicos, Ricardo Piorino.

Rotatórias do Tenda e Mazzaropi 
recebem nova pintura na ciclofaixa

Os trabalhos da operação Tapa Buraco foram intensificados com o aumento da incidências de chuvas

O departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou a pintura da sina-
lização de ciclofaixa nas ime-
diações das rotatórias do Anel 
Viário: rotatória do Mazzaropi 
(bairro Socorro) e do Parque da 
Cidade/Tenda (acesso à região 

leste). A intenção é proteger o 
ciclista nestes pontos de grande 
fluxo de veículos.

Outra ação do Deptran 
também foi o reforço na pintura 
de lombadas em diversas vias 
públicas dos bairros Araretama, 
Bela Vista e Campo Alegre.

Ciclofaixa próxima à rotatória oferece mais proteção ao ciclista

Deptran realizou sinalização de diversas lombadas

Limpeza geral acontece nos 
bairros de Moreira César
O Distrito de Moreira César está recebendo mutirão de limpeza 
geral e roçada de mato em diversos bairros. Na última semana, os 
trabalhos foram realizados no bairro Padre Rodolfo, Terra dos Ipês 
II, canteiros e calçadas da Av. Dr. José Adhemar César Ribeiro, 
Bosque dos Eucaliptos, Av. Das Rosas (Vale das Acácias) bem 
como em diversos prédios públicos como antiga escola Sesi (Vl 
São José), Centro Comunitário (Padre Rodolfo).

Calçadas trazem 
segurança e nova 
cara para o Liberdade

Uma parceria entre a 
Subprefeitura de Moreira César 
e a Secretaria de Serviços Públi-
cos da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está trazendo mais 
segurança e um novo visual para 
o Loteamento Liberdade, no 
Distrito de Moreira César. Segue 
em ritmo acelerado no bairro a 
obra de construção das calçadas 
nas principais ruas e avenidas.

O objetivo principal é trazer 
mais segurança para que os 
pedestres utilizem a calçada, 
deixando a via pública livre para 
o trânsito de veículos e bicicle-
tas.

Alto Cardoso – Também vi-
sando a segurança de pedestres, 
o bairro Alto Cardoso recebeu 
também a manutenção de cal-
çadas na rua do Cardoso.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Idosos já podem receber segunda 
dose da vacina contra Covid 19

Pesquisa brasileira 
avalia estresse em 
pacientes com covid-19

Apesar de sua principal fun-
ção ser a imunização de toda a 
população brasileira, a vacina 
contra a Covid-19 também au-
xilia em estudos e projetos clí-
nicos. Nesse sentido, o Hospital 
das Clínicas iniciou um estudo 
da aplicação da CoronaVac em 
pacientes imunossuprimidos. 
Quando relacionada à Covid-19, 
a imunossupressão faz com que 
os pacientes tenham maiores 

chances de desenvolver um 
caso mais grave, já que o orga-
nismo terá mais complicações 
no combate ao vírus.

“Este estudo vem de uma li-
nha de pesquisa em que a gente 
avalia pacientes com doenças 
reumatológicas, que têm uma 
resposta diminuída à infecção. 
A defesa está comprometida, 
então a gente já avaliou para a 
vacina H1N1, para febre ama-

rela e, agora, com a Covid, es-
tamos com o interesse ainda 
maior, considerando que os pa-
cientes imunossuprimidos não 
foram considerados pacientes 
prioritários na vacinação”, ex-
plica Eloísa Bonfá, diretora clí-
nica do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP.

Eloísa comenta que esse tipo 
de paciente tem a chance muito 
aumentada de morte por infec-

ção, logo, deveria ser um grupo 
considerado como prioridade 
na hora de tomar a vacina. Com 
o grupo já recebendo a primei-
ra dose da vacina, o próximo 
passo vai ser tomar a segunda 
dose em março e depois ter um 
acompanhamento para ver qual 
será a resposta após a vacina-
ção. O objetivo, de acordo com 
a diretora, é descobrir se esses 
indivíduos conseguem produzir 

defesa de forma similar ou de 
forma reduzida quando compa-
rado à população de controle, 
que não tem essas doenças.

O estudo conta com 1.525 pa-
cientes imunossuprimidos, com 
542 pessoas no grupo de contro-
le. Entre os imunossuprimidos, 
a maioria dos paciente tem do-
enças reumatológicas, além de 
pacientes que convivem com a 
Aids.
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saúde

Pindamonhangaba rece-
beu, na segunda-feira (01) 
mais um lote de doses de vaci-
nas contra Covid-19, garantindo 
assim o início da segunda dose 
para os idosos que já foram imu-
nizados no começo de fevereiro.

A Prefeitura já tinha comu-
nicado a retomada da vaci-
nação da primeira dose para 
o grupo com 80 anos ou mais 
e agora a Secretaria de Saú-
de informa que os idosos que 
receberam a primeira dose, 
receberão a segunda dose a 
partir desta semana, de acor-
do com a data anotada em sua 
carteira de vacinação.

A primeira dose para mais 

de 80 anos acontece somen-
te na parte da manhã (8h30 
às11h30) e a segunda dose 
para os idosos somente na 
parte da tarde (13h30 às 16h), 
sempre no CIAF / Saúde da 
Mulher, CISAS em Moreira 
César, UBS Terra dos Ipês II e 
nas unidades de saúde do Ci-
dade Nova e Nova Esperança 
(Araretama).

Lembramos que o ritmo 
de vacinação é determinado 
conforme o envio dos lotes 
de vacina pelo Estado. Cabe 
ao município fazer a correta 
aplicação segundo os grupos 
prioritários já identificados 
em cada lote recebido.

Pesquisadores da Escola 
de Medicina da Pontifícia 
Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) realizaram 
uma pesquisa para avaliar 
os efeitos do estresse oxidati-
vo em pacientes com quadro 
grave de covid-19. Após ana-
lisarem 77 pessoas, o estudo 
concluiu que a gravidade da 
doença não é fator determi-
nante para provocar mudan-
ças no sistema de defesa an-
tioxidante.  

Segundo a PUC, a pesqui-
sa é a primeira a apontar 
para essa conclusão. No en-
tanto, o posicionamento não 
é definitivo, pois outras pes-
quisas sugerem que o estres-
se oxidativo pode sim agra-
var várias doenças.

Durante a pesquisa, os 
pacientes, que estavam in-
ternados em um hospital em 
Curitiba, foram divididos en-
tre os grupos com quadro de 
saúde moderado e com situ-
ação grave. No período ava-
liado concluiu-se que as pes-
soas com alta contagem de 

leucócitos e altos índices de 
PCR (Proteína C-reativa) per-
maneceram internados por 
mais tempo. Contudo, não 
foi encontrada relação entre 
a gravidade do quadro e o ní-
vel de estresse oxidativo.

O estresse oxidativo ocor-
re a partir do desequilíbrio 
entre a formação de radicais 
livres, moléculas respon-
sáveis por enfermidades, e 
a capacidade antioxidante 
(proteção) das células. Des-
sa forma, são formados mais 
radicais do que antioxidan-
tes, causado danos às células 
e provocando o desenvolvi-
mento e o agravamento de 
várias doenças.

Os radicais livres tam-
bém são necessários para as 
células e são produzidos na-
turalmente pelo organismo. 
No entanto, infecções podem 
aumentar a produção dos ra-
dicais.

O estudo foi publicado re-
vista científica internacional 
Free Radical Biology & Medi-
cine.

HC inicia estudo para aplicação da vacina do Butantan em pacientes imunossuprimidos

Covid-19: Pinda registra 
2 óbitos, 71 novos casos e 
126 pacientes recuperados

A Vigilância Epidemio-
lógica de Pindamonhanga-
ba divulga, em seu Boletim 
Epidemiológico desta se-
gunda-feira (1/3), que in-
clui os registros do fim de 
semana, 2 óbitos (Manti-
queira e Padre Rodolfo). A 
Prefeitura lamenta as mor-
tes e se solidariza com os 
familiares. 

A VE registra, ainda, 71 
novos casos de covid-19 e 
126 pacientes recuperados. 
As UTIs públicas estão com 
ocupação de 41% e as UTIs 
particulares estão com ocu-
pação de 100%. Enfermaria 
está com ocupação de 33%, 
somados os leitos públicos 
e particulares. Desde o iní-
cio da pandemia até hoje 
são 7.953 moradores de 
Pindamonhangaba infecta-
dos pela covid-19. 

O número de doses das 
vacinas contra a covid-19 
aplicadas na cidade é de 
7.303 (números atualizados 
até as 10h30 de 1 de março 
de 2021), sendo 5.570 pri-

meiras doses e 1.733 se-
gundas doses. 

A Secretaria de Saúde 
alerta a população para 
que procure os gripários 
em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socorro, 
UPA Araretama e UPA Mo-

reira César) para tratamen-
to imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes 
com suspeita de covid-19 
estão com movimentação 
acima da média, por isso 
contamos com a compre-
ensão da população.

Divulgação

Divulgação

A senhora Itália Ronconi Costa, 87 anos, foi uma das primeiras idosas a receber a segunda dose
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Há 69 anos, morria um dos ilus-
tres filhos de Pindamonhangaba. 
Juiz de Direito, político, jornalis-
ta, professor e produtor agrícola, 
Rodrigo Marcondes Romeiro era, 
antes de tudo, um benfeitor da 
humanidade. Morreu em Pinda-
monhangaba, aos 89 anos de ida-
de, no dia 15 de fevereiro de 1952, 
deixando viúva dona Júlia Giudice 
Romeiro (esposa de seu 2º casa-
mento) e uma filha,  Virginia Giu-
dice Romeiro. Rodrigo Romeiro foi 
casado em primeira núpcias com 
Gertrudes Anhaia Romeiro. Eram 
seus irmãos: Olímpio Romeiro, Ce-
cília Romeiro Giudice e Angelina 
Romeiro de Godoy.

No dia seguinte ao falecimen-
to foi sepultado no cemitério do 
Santíssimo, tendo o féretro saído 
da rua São João Bosco, nº 504. Nos 
momentos que antecederam o se-
pultamento, não faltaram orado-
res para exaltar as virtudes e os 
feitos do ilustre jurista pindamo-
nhangabense. 

Entre as homenagens que rece-
beu nos municípios onde atuou, des-
tacamos a perpetuação de seu nome 
na denominação do Posto de Pueri-
cultura e do Fórum de Bauru; na rua 
que liga a avenida São João Bosco  
à avenida Monsenhor João José de 
Azevedo, no início do bairro do Cris-
pim; na escola estadual localizada 
no final da Prudente de Morais e na 
cadeira nº 19 do quadro de acadêmi-
cos honorários da APL- Academia 
Pindamonhangabense de Letras. 

Durante sua incansável exis-
tência terrena foram inúmeros 
seus feitos em prol dos municípios 
por onde passou.

A profícua vida 
de Rodrigo Romeiro

Rodrigo Marcondes Romeiro 
nasceu em Pindamonhangaba no 
dia 16 de março de 1864, filho do 
comendador Ignácio Marcondes 
Romeiro e de dona Balduína de 
Godoy Romeiro. Fez seus primei-
ros estudos no colégio Redenção, 
em sua terra natal, e nos colégios 
de São Paulo, Maméde e Norton, 
sendo que neste último ele tam-
bém foi professor. 

Na capital paulista ingressou na 
Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, colando grau em 26 de 
fevereiro de 1885. Durante o curso, 
em 1883, foi um dos fundadores de 
um clube no qual só podiam fazer 
parte os estudantes naturais de 
Pindamonhangaba, o Clube Aca-
dêmico União Pindamonhanga-
bense. Foi como redator do jornal 
publicado por este clube que Ro-
drigo Romeiro começou a praticar 
também o jornalismo.

Ainda na capital, por ocasião da 
Revolta Armada (1893/1894) e da 
Revolução Federalista (1893/1895), 
teria se alistado nas fileiras dos de-
fensores da legalidade, assentando 
praça no Batalhão Patriótico de 
São Paulo.

Político republicano

Seu ingresso na política ocorreu 
em Pindamonhangaba.  Foi um 
dos sócios fundadores do Clube 
Republicano, instalado na cidade 
em 29 de julho de 1888; lutou pela 
campanha republicana ao lado de 
seu pai e do Dr. Emílio Ribas; foi 
membro do Conselho Municipal 
de Intendência, em 1891; vereador 
e presidente da câmara eleita para 
o período 1893/1895. Também em 
sua  terra, dedicou-se  à lavoura, à 
advocacia e ao jornalismo (no jor-
nal Tribuna do Norte).

Em 1895 mudou-se para Jaboti-
cabal, onde havia adquirido uma 
propriedade agrícola. Nesse mu-
nicípio fundou e presidiu o Clube 
da Lavoura. Em seguida, aceitando  
a presidência do partido oposicio-
nista local que seguia a orientação 
do general Glicério, sustentou, nas 
urnas, as candidaturas daquele ve-
lho propagandista da República e 
de Washington Luiz.

Grandes pindamonhangabenses:

O juiz Rodrigo Marcondes Romeiro

“Seu ânimo forte e a sua 
energia inabalável na tarefa 
de impor justiça onde antes 
imperava a força, foram 
qualidades que o tornaram 
conhecido como  “o disciplinador 
dos sertões da Noroeste”

De promotor a Juiz de Direito 

Retornando a Pindamonhanga-
ba, deu sequência ao exercício da 
advocacia e, em 1901, ingressando 
no Ministério Público, foi nomeado 
promotor de São Bento do Sapucaí. 

Em 1906, por força do decreto 
de 22 de novembro daquele ano, 
foi removido para  Sertãozinho, 
sendo o primeiro promotor daque-
la comarca.

Em 23 de janeiro de 1911 foi no-
meado, após concurso, juiz de Di-
reito de Bauru. Pela forma brilhan-
te com que conduziu o magistrado 
no cumprimento de seu dever, no 
primeiro aniversário da instalação 
daquela comarca, em 12 de mar-
ço de 1912, foi homenageado pelo 
povo de Bauru com uma estátua 
de bronze e uma caneta de ouro. 
Seu ânimo forte e a sua energia 
inabalável na tarefa de impor jus-
tiça onde antes imperava a força, 
foram qualidades que o tornaram 
conhecido como “o disciplinador 
dos sertões da Noroeste”.  

Grande benfeitor de Bauru 

Em Bauru, além de se dedicar à 
aplicação da lei, foi vanguardeiro 
do progresso moral e material. Em 
1911 fundou a Santa Casa com os 
limitados recursos que consegui-
ra, instalando-a, provisoriamente, 
em modesto prédio da antiga rua 
1º de Agosto e, dois anos depois, a 
transferindo-a para os altos da ci-
dade, em ampla área onde surgiu o 
primeiro pavilhão em terreno que 
obtivera por doação.

Sensível aos apelos da popula-
ção bauruense, empenhou o pres-
tígio de sua força moral pela cons-
trução do grupo escolar da então 
avenida Alfredo Maia (depois Ro-
drigues Alves) e da Cadeia Pública, 
na Praça Marechal Bittencourt.

Em 1915 reconstruiu as obras 
da Igreja Matriz do Divino, como 
presidente de sua comissão exe-
cutiva, entregando, pouco depois, 
o templo ao bispo D. Lúcio, em so-
lene ato de contrição dos bauruen-
ses que haviam deixado derrubar 
violentamente a primitiva igreja 
do antigo Largo Municipal, mais 
tarde Praça Rui Barbosa..

Colocando-se à frente de ele-
mentos de valor, entre eles Macha-
do de Mello e Vergueiro de Lore-
na, outros grandes incentivadores 
do progresso, garantiu o êxito da 
fundação do Banco de São Paulo e 
Mato Grosso, que mais tarde se tor-
naria base da agência do Banco do 
Comércio e Indústria.  

Outro feito que perpetua a me-
mória do Dr. Rodrigo Romeiro em 
Bauru, refere-se ao combate à lepra, 
com a construção do pavilhão que 
serviu de marco inicial da Colônia 
Aimorés, de imprescindível impor-
tância no tratamento do “mal de 
hansen”. 

Ainda em Bauru, prestigiou a 
ampliação do Centro Católico, ori-
gem do Colégio São José e do parque 
educacional e liderou uma coopera-
tiva de crédito que resultou no surgi-
mento do Banco Popular e Agrícola. 

Um reformatório para menores, 
em área de Val de Palmas, que o gru-
po da Antartica Paulista prometia 
doar à Cia Cafeeira de São Paulo esta-
va nas suas cogitações, quando teve 
que ceder, em 1929, à insistência 
com que Júlio Prestes desejava-lhe 
entregar a direção da Justiça Crimi-
nal de Santos, que se desmembrava 
pela criação de uma vara especial, 
na qual se aposentou em 1931.

Incansável e bom 
filho à casa torna

Regressando a Pindamonhanga-
ba, em 1932, não se recolheu à sua 
chácara para descansar e gozar do 
prêmio de uma honrosa aposenta-
doria. Atirou-se novamente à luta 
para conseguir uma posição melhor 
para sua terra natal. Suas atividades 
caracterizaram-se então pela von-
tade de uma agremiação política 
chamada Partido Municipal, cuja 
finalidade era reunir os elementos 
mais atuantes  da cidade para, num 
só bloco, trabalhar pelo progresso 
de Pindamonhangaba, organizando 
o eleitorado para a eleição da Cons-
tituinte. 

Em 1936 foi eleito vereador e 
presidente da Câmara Municipal 
pela segunda vez. Nessa ocasião 
foi votado por eleitores de todas as 
correntes partidárias, tendo sido  o 
primeiro presidente do Legislativo 
Pindamonhangabense na 1ª e na 2ª 
República.

Não se limitaram ao âmbito polí-
tico sua atuação em favor de Pinda-
monhangaba. Verificando  a necessi-
dade de melhor amparar a pobreza, 
interessou as senhoras da sociedade 
local pela idéia da fundação da So-
ciedade Protetora dos Pobres, cuja 
finalidade principal era a edificação 
de uma vila residencial para os ne-
cessitados. 

Na Câmara também trabalhou 
no movimento para a instalação do 
Curso Profissional Ferroviário desta 
cidade.

Atento às necessidades dos ir-
mãos menos favorecidos, quando 

chegava o inverno ele distribuía 
agasalhos para os alunos das es-
colas públicas, entre elas a que  
o homenageava com o próprio 
nome, o Grupo Escolar Dr. Rodri-
go Romeiro.

Para o Centro de Saúde, ad-
quiriu o equipamento necessário 
para a instalação de um lactário, 
que em homenagem a sua espo-
sa foi denominado Lactário Dona 
Júlia Giudice Romeiro. 

A Escola de Comércio Dr. João 
Romeiro, extinto Colégio Comer-
cial, instalada em 1937, também 
contou com o braço amigo do Dr. 
Rodrigo Romeiro, sendo ele o pa-
raninfo de sua primeira turma.

Foi instituidor de vários prê-
mios escolares que eram distri-
buídos anualmente aos estudan-
tes das escolas primárias (grupos 
escolares), dos inesquecíveis Nú-
cleo de Ensino Ferroviário e da 
Escola de Comércio. 

 Contribuiu com significativo 
apoio moral e material à escola 
que hoje perpetua sua memória. 
Custeou os estudos de  pinda-
monhangabenses oriundos de 
famílias pobres e também foi in-
centivador da prática esportiva à 
juventude pindamonhangabense.

Piloto depois dos setenta

O professor, escritor e poeta 
João Martins de Almeida relembra 
em seu livro de  crônicas  “Vultos 
de Pindamonhangaba (1ª série), 
no artigo intitulado “O 1º solo”,  
que o Dr. Rodrigo Romeiro não era 
homem de recuar. Na menciona-
da crônica, narra que a passagem 
mais interessante da vida do Dr. 
Rodrigo Romeiro foi quando resol-
veu aprender aviação. 

“O aeroclube local ameaçava 
fechar-se. A morte do senhor 
Antonio Giudice, ocorrida em 
plena pista, quando o ‘teco-teco’, 
glissando (descrevendo um facão) 
se converteu numa fogueira ao 
chocar-se com o solo, deixando 
irreconhecível, completamente 
carbonizado o piloto, arrefecera 
a concorrência de candidatos à 
aviação. O dr. Rodrigo Romeiro 
então se apresentou ao instrutor. 
Seria o 1º aluno da nova turma. 
Possuia mais de 70 anos, na 
ocasião.

João Martins conta que o ges-
to do idoso teria animado nos jo-
vens o entusiasmo pela aviação, 
tendo Rodrigo Romeiro como o 
“vovô da turma”. Entretanto, de-
pois de meses de curso, Astério 
Braga, na época instrutor de voo 
do Aeroclube, teria dito a Rodrigo 
Romeiro:

“- Dr. Rodrigo, o ‘solo’ lhe será 
negado. O senhor já pilota muito 
bem, mas não poderá tirar o 
brevet devido à idade, devido ao 
solo, principal prova. Não posso 
infringir regulamentos, deixan-
do alçar voo sozinho. O senhor 
compreende...

Dr. Rodrigo sorriu:
- Já consegui mais que isso, 

meu amigo. Despertei o entusias-
mo nessa rapaziada boboca de 
minha terra que tinha medo de 
subir num avião.

Dr. Rodrigo está agora nas 
últimas. Irá ganhar os céus, fazer 
o ‘solo’”, concluía João Martins.

Aqui são oportunas as obser-
vações: o “mais de 70 anos” que 
se referia João Martins, na reali-
dade eram quase 80, levando-se 
em conta a data em que ocorreu 
o tal acidente, em 1942, e a data 
de nascimento do Dr. Rodrigo 
Romeiro, 1864. O  “teco-teco” 
ao qual se referia João Martins 
em seu artigo era na verdade 
um Tiger Moss, avião que havia 
sido doado ao aeroclube de Pin-
damonhangaba pela Marinha 
Brasileira. Astério Braga foi um 
dos primeiros instrutores  do 
aeroclube local e “voo solo”  é 
quando o aluno  consegue voar 
sozinho no avião sem a presença 
de instrutores.

 Até pontapé inicial 
em partida de futebol

Para concluir está página de-
dicada a este dinâmico e eclético 
pindamonhangabense, garimpan-
do curiosidades sobre os filhos de 
Pinda que brilharam em outras 
terras, encontramos no Blog do 
Norusca - ‘Memória da Bola’, assi-
nado pelo historiador João F. Tidei 
Lima, uma passagem pitoresca a 
ele relacionada. 

Primeiro Juiz de Direito da co-
marca de Bauru, onde residiu por 
quase 20 anos, o Dr. Rodrigo Ro-
meiro foi homenageado em 1950, 
no derby regional amistoso entre 
as equipes do XV de Jaú e a do BA-
C-Bauru Atlético Clube sendo con-
vidado a dar o pontapé inicial na 
partida. Jogo realizado no Estádio 
Arthur Simões, até então o estádio 
do XV de Jaú.  

O Bauru Atlético Clube, cari-
nhosamente conhecido com BAC 
ou Baquinho ficou conhecido mun-
dialmente por ter sido o primeiro 
time profissional onde Pelé atuou 
antes de chegar ao Santos Futebol 
Clube, em 1956. Fundado em 1919 
com o nome de Luzitânia Futebol 
Clube, mudou de nome em 1946, 
em homenagem ao Cinquentená-
rio de Bauru. Ano em que tinha no 
elenco um centroavante poderoso, 
de nome Dondinho, o pai de Pelé, 
apelidado de “O Maleável”, pela 
forma como se curvava para al-
cançar a bola.  

Fontes de pesquisa do assunto 
de história desta edição: 

1- Pindamonhangaba Através de Dois e 
Meio Séculos, obra de Athayde Marcondes, 
1922, Tipografia Tupi, São Paulo-SP;

2- Justificativa do projeto de lei nº 820, 
de 1961, de autoria do deputado estadual 
Avalone Júnior referente à denominação do 
Fórum de Bauru (publicada no jornal Tribuna 
do Norte, edição de 17/12/1961);

3- “Republicanos da Velha Guarda”, artigo 
assinado por Nabor Nogueira dos Santos 
(recorte da edição de 16/3/1949 do Jornal de 
Notícias);

4- Texto cedido pela Escola Estadual Dr. 
Rodrigo Romeiro;

5- Nota publicada no jornal (extinto) Sete 
Dias, edição de 17/2/1952;

6- Vultos e Pindamonhangaba (1ª série), 
obra de João Martins de Almeida, 1957, Gráfi-
ca e Editora Tupy, Rio de Janeiro-RJ.

(Fontes referentes à nota esportiva envol-
vendo Rodrigo Romeiro: Blog do Norusca – 
Memória da bola; Wikipédia – A Enciclopédia 
Livre; História do BAC – Vivendo Baurú www.
vivendobauru.com.br/ história)  

Grupo Escolar Dr. Rodrigo Romeiro (atual 
escola da rede estadual), à época de seu 
surgimento. Denominação foi uma das 
homenagens de Pinda ao seu ilustre filho

O Dr. Rodrigo 
Romeiro deu 
o pontapé 
inicial ladeado 
pelo meia 
Américo 
Murollo, 
do XV (à 
esquerda na 
foto), e pelo 
zagueiro Gino 
Bacci, do BAC
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