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Ketiley Batista correu 
pelo Brasil nas 
“Olimpíadas de Tóquio”

A atleta da Semelp Pin-
da, Keti ley Bati sta, de 22 
anos, correu na sexta-feira 
(30), na prova dos 100 
metros com barreira, pela 
seleção de atleti smo Bra-
sileira, nas “Olimpíadas de 
Tóquio 2020”. A velocista 
fi cou na 9º colocação em 
sua primeira parti cipação 
em jogos olímpicos. 

Keti ley correu pela 
quarta bateria, fi cando em 
nono lugar, com um tempo 
de 13.4; a vencedora da 
bateria foi a atleta jamai-
cana. Essa prova funciona 
da seguinte forma: são 
100 metros de corrida, 
com 10 barreiras e 8 me-
tros entre uma e outra.

PÁG. 2

Pinda registra 1.118 novas vagas no 
mercado de trabalho em seis meses de 2021

Pindamonhangaba está en-
tre as melhores colocações na 
geração de emprego, entre os 
maiores municípios da Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba no mês de junho. Os dados 
foram divulgados pelo Caged 
(Cadastro Geral do Emprego), 
órgão do Ministério do Traba-
lho e Emprego, na última sexta-
feira (30).

Segundo o Caged, Pindamo-
nhangaba abriu 1.118 novos 
postos de trabalho de janeiro 
a junho deste ano. Somente no 
mês de junho o saldo foi posi-
tivo em 84 novas vagas, com 
abertura de 1049 vagas e o fe-
chamento de 965 postos de tra-
balho. 

PÁG. 3

Pinda fi cou à frente de cidades como Taubaté e Jacareí; 45% das contratações vieram do setor industrial

Mesmo com o frio, o sol saiu e es-
quentou a manhã de sábado (31), no 
Cepatas - Centro de Proteção e Aten-
dimento aos Animais -, para a primeira 
edição do “Sábado no Cepatas”. O 
evento apresentou as novas instala-
ções do local e foi, ainda uma oportu-
nidade para a adoção de cães e gatos 
que vivem abrigados ali. 

De acordo com informações das 
organizadoras do evento, 10 animais 
foram adotados e agora terão um 
novo lar. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

“Eu ajudo”: ação 
benefi cente arrecada 
cerca de 4 toneladas 
de alimentos 

PÁG. 4

“Sábado no Cepatas” é 
um sucesso e 10 animais 
são adotados



Editorial
Pindamonhangaba, 3 de agosto de 20212 Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras

O mercado de trabalho 

O município de Pindamonhangaba gerou 
1.118 novos postos de trabalho entre 

os meses de janeiro a junho de 2021. Ainda é 
pouco; mas já é sinal de que a economia está 
‘voltando a caminhar’...  

Com este resultado – divulgado pelo Caged 
(Cadastro Geral do Emprego), órgão do 
Ministério do Trabalho e Emprego – a cidade 
está entre as melhores colocações na geração 
de emprego, entre os maiores municípios da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

Ainda de acordo com o Caged, no mês de 
junho, Pinda teve saldo foi positivo em 84 
novas vagas, com abertura de 1049 vagas e o 
fechamento de 965 postos de trabalho. Entre 
os municípios maiores, Pindamonhangaba 
(com um índice de 0,25) ficou à frente de 
cidades como Taubaté (0,21) e Jacareí (0,14), 
por exemplo.

O setor industrial responde por 45% das 
contratações com a geração de 511 novas 
vagas; seguido pelo ramo de serviços: com 310 
novas vagas; comércio: com 242 vagas; ramo 
da construção civil: com 51 vagas e o setor 
agropecuário: com quatro novos empregos.

Mesmo com a pandemia, o município 
segue recebendo empreendimentos como: 
novo Shibata; Casa & Vídeo; Apaixonados 
por Quatro Patas, entre outras empresas e 
serviços. 

Que não só Pindamonhangaba, mas toda 
a região e o País voltem a ter saldo positivo 
em geração e de emprego e renda. Que a 
economia volte a se estruturar, trazendo 
esperança e avanço real a todos nós 
brasileiros!

Ketiley Batista correu pelo Brasil 
nas “Olimpíadas de Tóquio”

Semelp retoma aulas presenciais

Fundo Social inicia cursos de artesanato 
na “Estação Arte Encanto”

Na história da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, há um 
acontecimento que poucos co-
nhecem, entretanto, é revestido 
de uma beleza poética que é im-
possível deixá-lo guardado ape-
nas no álbum de memórias de 
Verônica Dalle e Márcio Campos: 
o inesquecível casamento deles 
sobre os trilhos da nossa cente-
nária “estradinha”. 

No bilhete distribuído a 200 
convidados, a singular mensa-
gem: Este bilhete vale uma pe-
quena viagem ao passado onde 
ocorrerá a união civil de Verô-
nica e Márcio. Não se atrase! O 
trem partirá no dia 17 de março 
de 2001, da sede da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, que fica 
à rua Dr. Campos Salles nº 201, 
pontualmente às 18h30, logo 
após a chegada dos noivos.

E, como sonhado, após o ca-
samento religioso realizado às 
17h15, no Santuário Mariano 
Diocesano de Nossa Senhora do 

O CASAMENTO NA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO
Bonsucesso, Verônica e Márcio 
deixaram o Ford 1937 que os con-
duziu até a estação e, junto aos 
seus familiares, padrinhos e con-
vidados, embarcaram no trem que 
os levaria a duas paragens: a Es-
tação Expedicionária, onde o Juiz 
Mário Edson de Castilho, auxilia-
do pela escrevente Mônica Senne, 
aguardavam os noivos para cele-
brar a cerimônia da união civil do 
casal, e, por fim, a plataforma do 
Clube de Campo Piracuama, em 
que os noivos e os passageiros que 
lotavam dois vagões eram espera-

dos para a grande festa!
Na Estação Expedicionária, 

toda ornamentada de flores, 
uma dupla sertaneja animou a 
chegada dos noivos com uma 
música de autoria deles dedi-
cada à Verônica e ao Márcio! 
Após a cerimônia do civil, o 
champagne selou o primeiro 
brinde do casal, e o noivo, que 
durante todo o trajeto não des-
grudava da enigmática mala de 
viagem que o acompanhava, fi-
nalmente revela o queijo minei-
ro tamanho família que ali esta-
va escondido para ser servido 
aos convidados!

Para a viagem do casamento, 
o diretor da EFCJ, à época, Sr. 
Artur Ferreira dos Santos, solici-
tou que a locomotiva e os vagões 
fossem restaurados com nova 
pintura e arandelas de luz ama-
rela, impressionando os passa-
geiros pelo ‘vestuário’ impecável 
que trajavam na celebração. En-
tretanto, quando o motorneiro e 
seu ajudante, paramentados com 
uniforme de gala, quepe e grava-
tinha, retomaram a viagem com 
destino à plataforma do Clube 
de Campo, uma pane na luz in-
terna da locomotiva causou ain-
da mais emoção à viagem, que 

prosseguiu ainda mais festiva até 
o desembarque dos noivos e pas-
sageiros. 

Ao final do trajeto, a surpre-
sa das surpresas: na entrada do 
salão de festas, os convidados 
embarcaram na ‘viagem ao pas-
sado’ mencionada no ticket da 
passagem. Uma exposição de 
fotos antigas dos familiares dos 
noivos selava uma nova aliança e 
renovava o pacto de geração em 
geração, o de sempre aprenderem 
a arte de amar: os Garufe, os Pio-
rino e os Dalle, por parte da noiva 
pindamonhangabense, e os Dias e 
os Campos, antepassados do noi-
vo mineiro, oriundos de Aiuruoca 
e Liberdade!

A fotografia tem esse dom de 
nos transportar ao passado e, de 
modo especial, eternizar o pre-
sente para ofuturo das próximas 
gerações. Assim, sob os cliques 
do fotógrafo e cinegrafista Carlos 
Eduardo Reis, Verônica e Márcio 
guardam fotos memoráveis de 
cada momento desse dia inesque-
cível! Também tiveram o cuida-
do de providenciar um Livro de 
Ouro em que foram registradas 
as mensagens de felicitações dos 
parentes, amigos, padrinhos e 
convidados.

Esse livro de riquezas, em 
2005, ganhou um novo capítulo 
na história dos Dalle Campos: o 
nascimento de Isadora. Em suas 
páginas, novas mensagens de fe-
licitações registraram a chegada 
da filha de Verônica e Márcio que, 
ao se conhecerem na Faculdade 
de Jornalismo da Universidade 
de Taubaté, não podiam imaginar 
que Deus, antes de lhes ter con-
cedido o memorável casamento 
sobre os trilhos da nossa “estra-
dinha”, havia premiado os dois 
com o bilhete para a aventura de 
partilhar a viagem da vida, lado a 
lado, em todas as estações!

A atleta da Semelp Pinda, 
Ketiley Batista, de 22 anos, 
correu na sexta-feira (30), na 
prova dos 100 metros com 
barreira, pela seleção de atle-
tismo Brasileira, nas “Olimpí-
adas de Tóquio 2020”. A velo-
cista ficou na 9º colocação em 
sua primeira participação em 
jogos olímpicos. 

Ketiley Batista correu pela 
quarta bateria, ficando em 
nono lugar, com um tempo de 
13.4; a vencedora da bateria 
foi a atleta jamaicana. Essa 
prova funciona da seguinte 
forma: são 100 metros de cor-
rida, com 10 barreiras e 8 me-
tros entre uma e outra.

“O objetivo aqui era fazer 
o melhor resultado, abaixo de 

13 cravados, infelizmente não 
saiu, mas isso é só um motivo 
para continuar trabalhando. 
Estar participando já é uma 

grande oportunidade, a marca 
não saiu hoje, mas vai vir já já”, 
disse a atleta olímpica, Ketiley 
Batista.

A Semelp retomou as aulas 
e de forma presencial na se-
gunda-feira (2), e a rematrícu-
la está aberta até o dia 10 de 
agosto de 2021. Alunos de 5 a 
17 anos para realizar a rema-
trícula, precisam levar a car-
teirinha de 2020 ou duas fotos 
e cópia do RG ou certidão de 
nascimento até o ginásio de 
esportes que irá realizar as 
aulas.

Os alunos acima dos 18 
anos, precisam levar a cartei-
rinha de 2020 e um atestado 
médico recente, na secretaria 
dos ginásios onde realizarão 
as suas atividades. O retorno 

das aulas acontecerá na pró-
xima segunda-feira, dia 2 de 
agosto de 2021.

Os alunos novos, que dese-
jam entrar para as atividades 
precisam esperar até o dia 
16 de agosto, lembrando que 
a entrada de alunos novos é 
mediante a disponibilidade de 
vagas. 

“Depois de um período 
longo, com as nossas crian-
ças afastadas, em função das 
dificuldades que tivemos com 
a Covid, estamos abrindo as 
portas novamente da secre-
taria de esportes, para estar 
abraçando as crianças, cha-

mando todos de volta às ati-
vidades físicas, pois é impor-
tante que possamos trabalhar 
com essas crianças fisicamen-
te, e aproveitar também esse 
momento olímpico que tem 
motivado muitas crianças a 
estarem querendo praticar es-
portes”, disse o diretor de Es-
portes, Antônio Macedo.

Qualquer dúvida ligar 
para: João do Pulo: 3648-
2248; Zito: 3736-5425; Juca: 
3643-4936; Tabaú: 3642-
5054; Pai João: 3637-5069; 
Cidade Nova: 3643-1374; 
Araretama: 3643-1913; e 
Luiz Caloi: 3643-2851.

O Fundo Social de Solidarie-
dade abre inscrições para as 
oficinas gratuitas de artesana-
to na “Estação Arte Encanto”, a 
partir desta segunda-feira (2). 
As opções são: flores em E.V.A., 
patch apliquê, oficina de feltro, 

macramê e costura criativa. 
Para fazer inscrição, basta 

levar 1 kg de alimento não-pe-
recível na “Estação Arte Encan-
to”, que fica na Rua Barão Ho-
mem de Melo, s/n, centro (em 
frente à EE Dr. Alfredo Pujol), 

das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h. 

As aulas são gratuitas e co-
meçam no dia 9 de agosto. As 
vagas são limitadas devido às 
regras sanitárias do “Plano São 
Paulo”.

Divulgação

Arquivo pessoal



Pindamonhangaba está en-
tre as melhores colocações na 
geração de emprego, entre os 
maiores municípios da Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba no mês de junho. Os dados 
foram divulgados pelo Caged 
(Cadastro Geral do Emprego), 
órgão do Ministério do Trabalho 
e Emprego, na última sexta-fei-
ra (30).

Segundo o Caged, Pindamo-
nhangaba abriu 1.118 novos 
postos de trabalho de janeiro 
a junho deste ano. Somente no 
mês de junho o saldo foi positivo 
em 84 novas vagas, com abertu-
ra de 1049 vagas e o fechamento 
de 965 postos de trabalho. Den-
tre as maiores cidades do Vale do 
Paraíba, Pinda obteve a variação 
média para o mês de junho de 
0,25, a frente de cidades como 

Taubaté (0,21) e Jacareí (0,14).
A variação média é a forma 

mais justa de medir a geração 
de empregos e demonstra a evo-
lução do comportamento total 
de carteiras assinadas em rela-
ção ao mês anterior. Em maio 
deste ano, Pindamonhangaba 
registrava 33.166 trabalhadores 
registrados e fechou junho com 
33.250, portanto uma variação 
positiva de 0,25%.

O setor industrial responde 
por 45% das contratações com 
a geração de 511 novas vagas, 
seguido pelo ramo de serviços 
com 310 novas vagas, comércio 
com 242 vagas, ramo da cons-
trução civil com 51 vagas e o 
setor agropecuário com 4 novos 
empregos.

“Apesar de todo o enfrenta-
mento à pandemia, consegui-
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cidade
Pinda registra 1.118 novas vagas no 
mercado de trabalho em seis meses de 2021

Manutenção da iluminação 
pública tem 0800, whatsapp e APP

A manutenção do sistema 
de iluminação pública em 
Pindamonhangaba avançou 
positivamente após o servi-
ço terceirizado ter sido ini-
ciado em abril pela empresa 
Construtora Siqueira Cardo-
so (CSC). Agora, o munícipe 
pode solicitar a manutenção 
da iluminação pública pelo 
0800, whatsapp e aplicativo, 
além da Ouvidoria. 

Além do 0800 276 5020, 
durante todo o horário co-
mercial, outro canal de co-
municação com a população 
é o WhatsApp 12 99635-3481, 
em que o munícipe poderá 
acionar a qualquer momento 
e a empresa colocará o pedi-
do no cronograma de atendi-
mento.

Outra novidade para fazer 
pedidos de manutenção de 

iluminação pública é o novo.
cidadeiluminada.com.br ou 
o APP Cidade Iluminada, que 
pode ser baixado acessando o 
link https://play.google.com/
store/apps/details?id=br.
com.exati.cidadeilumina-
da&hl=pt_BR&gl=US .  Nes-
te endereço,  o munícipe 
terá acesso ao número 
de protocolo e os prazos 
pré-estabelecidos para 
atendimento da solicita-
ção. 

Com melhor atendimen-
to às demandas, o índice de 
solicitação na Ouvidoria tem 
caído, mas este ainda é um 
canal que também pode ser 
utilizado, pelo App E-ouve. 

“Já estamos tendo suces-
so no atendimento dos mu-
nícipes quanto à iluminação 
pública, mas vamos agilizar 

ainda mais essas ações, utili-
zando todos os recursos que 
pudermos para levar o ser-
viço a mais pessoas. Uma ci-
dade bem Iluminada é mais 
segurança para a população”, 
afirmou o secretário de Go-
verno e Serviços, Públicos Ri-
cardo Piorino.

“Uma das grandes preocu-
pações da nossa gestão é com 
a segurança pública. Uma 
cidade bem iluminada traz 
menor índice de criminali-
dade. Além da manutenção, 
já estamos colocando em 
prática uma parceria com 
a empresa EDP, iniciando a 
implantação de iluminação 
LED que trará melhor visi-
bilidade e mais economia 
para os cofres públicos”, 
ressaltou o prefeito Isael Do-
mingues.

Divulgação

Mais de 60 quilos de lixo eletrônico 
são descartados pela população no 
primeiro mês do programa

Lançado recentemente pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, o programa de descarte do 
lixo eletrônico e de eletrodo-
mésticos já conta com a adesão 
da população. No primeiro mês 
de implantação do programa, 
mais de 60 quilos deste material 
foram descartados corretamen-
te pela população através do 
ponto localizado no Shopping 
Pátio Pinda.

A ação de logística reversa 
é uma iniciativa da Secretaria 
de Meio Ambiente, em parceria 
com a Abree – Associação Bra-
sileira de Reciclagem de Eletro-
eletrônico e Eletrodoméstico. 
No coletor, localizado na área 
externa do shopping, próximo à 
portaria da drogaria São Paulo, 
a população pode depositar seu 
lixo eletrônico e eletrodomés-
tico, como: celulares, baterias, 
pilhas e eletrodomésticos em 
geral (ar condicionado, liquidi-
ficadores, máquinas de costura, 
batedeiras, torradeiras, aspira-
dores de pó etc.).

A logística reversa é o retor-
no dos eletrônicos e eletrodo-
mésticos quando no fim de sua 
vida útil, das mãos dos clientes 
de volta para os fabricantes – 
que reaproveitam as peças para 
a fabricação de novos produtos 
e fazem a destinação correta 
dos componentes perigosos. 
Este é um dos instrumentos que 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está utilizando, dentre as 
ações de preservação do meio 
ambiente e sustentabilidade. 

Para o sucesso da iniciativa é 
necessário o engajamento da 
população.

“A logística reversa é um ins-
trumento da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e traz um 
grande benefício para o meio 
ambiente da nossa cidade, evi-
tando assim o descarte irregular 
desses resíduos e possíveis con-
taminações. Além de contribuir 
com o setor produtivo ao inserir 
esses materiais novamente no 
ciclo de fabricação”, explicou a 
secretária de Meio Ambiente da 
Prefeitura, Maria Eduarda San 
Martin.

A Abree envia mensalmen-
te um relatório com o compro-
vante do material recolhido por 
uma empresa sem nenhum cus-
to para a Prefeitura. A empresa 
realiza a triagem, separação e 
a destinação correta dos mate-
riais que serão inseridos no ci-
clo produtivo trazendo grande 
ganho para o meio ambiente.

Descarte - O Shopping está 
aberto diariamente, das 10h às 
21 horas. Em caso de dúvidas 
sobre que tipo de material pode 
ser depositado no ponto de cole-
ta, o telefone para informações 
é o 3522-5591 ou http://abree.
org.br/informacoes. O descarte 
de eletrodomésticos de maior 
porte pode ser feito nos PEVs, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e, aos sábados, das 8h às 16h.

A Secretaria de Meio Am-
biente do município está plane-
jando a implantação de outros 
pontos de coleta no município.

mos fechar mais um mês com 
números positivos e estamos 
crescendo acima dos 3% em 
2021. Só neste ano mais de 
1.100 famílias recuperaram 
seus postos de trabalho em 
nossa cidade. Vamos continuar 
trabalhando para proporcionar 
um ambiente favorável para 
que os investimentos aconte-

çam”, comentou o prefeito Isael 
Domingues.

Pindamonhangaba vem re-
cebendo diversos empreendi-
mentos no setor industrial, co-
mercial e no ramo de serviços 
como recentemente a inaugu-
ração no novo Shibata, Casa & 
Vídeo, Apaixonados por Quatro 
Patas, entre outras empresas e 

em breve irá inaugurar outros 
empreendimentos comerciais 
como AutoZone (setor autope-
ças) e PoliPet (setor pet). “Te-
mos ainda outros projetos que 
estão em andamento e que irão 
aquecer a geração de empregos 
na cidade”, comentou o secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico, Roderley Miotto.

Divulgação
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Setor industrial responde por 45% das contratações, com a geração de 511 novas vagas
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CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, situada 
na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública nº 003/2021, destinada à 
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de 
alimentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de setembro 
a 31 de dezembro de 2021.  A sessão será realizada no dia 18/08/2021 às 09:00h, no endereço acima. 
O edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br e 
www.itesp.sp.gov.br.  Informações: fone: (12) 3607-2150 ramal: 213 ou 226.

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 N° 122/2021 (PMP 5984/2021) 
Para “contratação de empresa especializada 
para disponibilizar profi ssional especializado em 
reumatologia, para realização de consultas (incluindo 
uma consulta de retorno) pelo período de 12 (doze) 
meses”, com recebimento dos envelopes até dia 
16/08/2021, às 08h e início da sessão às 08h30.  

TOMADA DE PREÇO N° 006/2021 (PMP 2452/2021) 
Para “contratação de empresa especializada para 
realização de serviços de melhorias estruturais no 
Clube de Xadrez - Emenda Impositiva número 43, 
com fornecimento de material e mão de obra”, com 
recebimento dos envelopes até dia 18/08/2021, às 14h e 
início da sessão às 14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br para pregões eletrônicos). 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 107/2019 (PMP 14230/2019) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 22/07/2021, 
ao contrato 091/2019, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em sucção, esgotamento 
e limpeza de fossa séptica”, para prorrogação até 
09/08/2022, e reajuste de 8,5087% conforme variação 
do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 
23.881,08, assinando pela contratante a Sra Luciana 
de Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa PJO 
Controle de Pragas Urbanas, Higienizadora e Limpa 
Fossa Ltda EPP, o Sr Paulo Henrique Bondioli de 
Oliveira. 

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 21/07/2021, 
ao contrato 105/2018, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em serviços de capacitação 
para ações de apoio e educação junto a gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção Básica 
em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de 
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 30/07/2022 e 
reajuste de 8,5087% conforme variação do IPC FIPE, 
passando o valor do contrato para R$ 888.972,79, 
assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa Electa 
Prestação de Serviços em Tecnologia Educacional Ltda 
ME, o Sr Michael Ladenthin. 

PREGÃO Nº 062/2017 (PMP 17575/2017) 
Foi fi rmado o adiamento 01/2021, de 16/07/2021, 
ao contrato 048/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em 
exames de ultrassom de mama”, para prorrogação até 
1/07/2022, e reajuste de 8,5087% conforme variação 
do IPC FIPE, passando o valor anual do contrato para 
R$ 72.664,64, assinando pela contratante a Sra Ana 
Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr 
Décio Prates da Fonseca. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 
SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar 
titular Desiree Valdirene Maria A. Moreira (09 de agosto 
a 07 de setembro de 2021), vimos convocar para 
apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a 
contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

4º Ana Luísa Guedes Cesário

A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer 
à Secretaria de Assistência Social, com endereço na 
Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, 
munido de documentos pessoais e comprovante de 
residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar 
da substituição do Conselheiro Titular durante o período 
de férias.
Caso a apresentação não se ofi cialize no prazo citado, 
informamos que convocaremos o 5º Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

CONSELHOMUNICIPAL DE POLITICAS         
PUBLICAS SOBRE DROGAS

PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – 
3ª REUNIÃO ORDINARIA 2021

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes 
do Conselho Municipal de Poli� cas Publicas sobre 
Drogas de Pindamonhangaba – COMAD, convocados, 
e toda a população convidada a par� ciparem da 
nossa 3ª Reunião Ordinária de 2021,a ser realizada 
de forma remota pelo Meet, em data e horário 
abaixo, para interação da pauta:
Pauta:

1 – APROVAÇÃO das ATAS 
- 2ª Reunião Ordinária realizada dia 01/07/2021
- 3ª Reunião Extraordinária realizada dia 15/07/2021

2 - Formalização do Conselho s aos órgãos 
responsáveis.

3 – Estratégias de Atuação do Conselho

Data: 05/08/2021 -5ª feira

Horário: 18h00 (dezoito horas) 

Reunião Virtual pela plataforma Google Meet
Link de Acesso: h� ps://meet.google.com/wgh-
rpgm-kuz

Ana Paula de O. Coelho Pedrosa
Presidente Interina – COMAD

Gestão 2021/2023

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

DE PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2021/2023
A Secretaria de Assistência Social, por sua Secretária, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas, 
Considerando a Lei Municipal 4.682 de 12 de setembro de 2007 e suas alterações, 
Considerando o parágrafo 4º, do artigo 4º, da lei 4.382 que prescreve:
“Os representantes da sociedade civil serão eleitos em Assembleia Geral, especialmente 
convocada por edital público, dentre as pessoas indicadas pelas entidades não 
governamentais de atendimento e defesa dos portadores de defi ciência e pelos 
movimentos comprometidos com esta causa. ”
CONVOCA:
As entidades sociais e os movimentos sociais, que tenham envolvimento com a causa 
da pessoa com defi ciência para o credenciamento, visando à participação na Assembleia 
para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o CMPD – 
Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência no biênio 2021/2023, cujas normas são 
regidas pelo presente Edital.

DA CONVOCAÇÃO
1. Ficam convocadas as entidades não governamentais de atendimento e defesa da 
pessoa com defi ciência e os movimentos comprometidos com a causa da pessoa com 
defi ciência, e as entidades de classe para votarem e serem votados a uma das 04 
(quatro) vagas para conselheiros titulares e respectivos suplentes, seguindo ordem de 
classifi cação decorrente na votação. 
a) Entende-se por Entidades não governamentais de atendimento e defesa da pessoa 
com defi ciência, aquelas registradas e/ou inscritas em Conselhos Municipais de Direitos;
b) Entende-se por Movimentos comprometidos, todas as organizações constituídas ou 
não juridicamente, que comprovem sua atuação na cidade, na área da pessoa com 
defi ciência, devendo apresentar a seguinte documentação:
b.1) Existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações públicas 
ou declaração de autoridades públicas ou reportagens que comprovem a atuação em 
defesa da causa, ou outros registros comprobatórios.

DA ORGANIZAÇÃO
2. A organização do processo eleitoral fi cará a cargo da Comissão Organizadora 
composta especialmente para essa fi nalidade, com os seguintes membros: Doralice 
Cursino de Souza Labastie, Juliana Alves Barbosa e Cintia Ramos de Gois.
2.1. As atribuições da comissão eleitoral são:
I. Homologação do credenciamento e cadastro dos representantes de acordo com os 
critérios defi nidos neste edital;
II. Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III. Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV. Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V. Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste 
edital;
VI. Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII. Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII. Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Ofi cial da Cidade ou Jornal 
de grande circulação.

DO CREDENCIAMENTO
3. O pedido de credenciamento dos representantes de entidades sociais de atendimento 
e defesa da pessoa com defi ciência e dos movimentos comprometidos com a pessoa 
com defi ciência com atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado 
na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Rua Juó Bananeri, 196 - Alto do 
Cardoso, das 8h00m às 12h00 e das 13h30 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou via 
e-mail: c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br no período de 04 de agosto de 2021 
a 02 de setembro de 2021.
a) As entidades sociais e os movimentos sociais deverão inscrever até 02 (dois) 
representantes para concorrer às vagas da sociedade civil, devendo no ato da inscrição 
indicar o titular e suplente.

4. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos 
credenciados deferidos e indeferidos até a data de 15 de setembro 2021.

5. O prazo para o protocolo de impugnação dos Credenciados será de 05 (cinco) dias 
corridos, contados a partir da data da publicação, ou seja, até 20 de setembro de 2021.
a) Os Recursos deverão ser protocolados no mesmo endereço e horários, ou via e-mail, 
conforme informado no item 3, e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a 
decisão ser publicada no Jornal local até o dia 24 de setembro de 2021.
b) A decisão da comissão será incontestável.

DA ELEIÇÃO
6. A Assembleia de Eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 30 
de setembro de 2021, às 09:00 horas, na “Quadra dos Salesianos”, situada R. São João 
Bosco, n° 727- Santana-Pindamonhangaba/SP.  

7. As inscrições que forem homologadas pela comissão, automaticamente, estarão 
credenciadas à Assembleia eleitoral e os inscritos serão considerados todos candidatos 
e eleitores.

8. Cada eleitor/candidato poderá votar em até 04 (quatro) entidades sociais e/ou 
movimentos sociais, em cédula específi ca distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da 
votação.

9. A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
a) O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade e/ou 
movimento no município;
b) Ocuparão a titularidade as quatro instituições mais votadas;
c) Por deliberação da Plenária da Assembleia, havendo consenso, a eleição poderá ser 
feita por aclamação.

10. Ao fi nal do processo eleitoral será lavrada a ata de eleição com os resultados, que 
terá extrato publicado no Jornal Tribuna do Norte, até o dia 05/10/2021.

11. A Assembleia de Posse dos novos conselheiros será agendada oportunamente e a 
convocação dos conselheiros para participação será devidamente publicada em Diário 
Ofi cial da Cidade ou Jornal de grande circulação.

12. Imediatamente após a posse, em primeira reunião ordinária, os conselheiros 
realizarão a eleição da nova diretoria.

13. O Poder Público Municipal dará total publicidade, apoio logístico e fi nanceiro ao 
processo eleitoral.

14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021.

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária de Assistência Social

CRONOGRAMA

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil

Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência de Pindamonhangaba

Instituição: ____________________________________________________________
Tipo:  Entidade social (  )  Movimento (  )  Entidade de classe (  )
Endereço Completo: _____________________________________________________
Telefone de contato: ____________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ___________________________________
Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome: ________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _______________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________
Indicado para o processo eleitoral 
Nome (TITULAR): _______________________________________________________
RG: ____________________________CPF: __________________________________
Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________
Nome (SUPLENTE): _____________________________________________________
RG: ____________________________CPF: __________________________________
Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________
Documentos Necessários:
(   ) Cópias dos documentos pessoais do candidato (CPF e RG)
(   ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação da pessoa com 
defi ciência, comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros registros 
idôneos, que possam ser verifi cados e confi rmados pela Comissão Eleitoral;
(   ) Ou comprovante de constituição da entidade;
(   ) Ou comprovante de inscrição em Conselhos Municipais de Direitos;
(   ) Ou outros, a saber: ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de _______________ de 2021.

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

AÇÕES DATAS
Publicação do Edital 03/08/2021
Credenciamento para a Assembleia 04/08 a 02/09/2021
Publicação da lista dos inscritos habilitados Até 15/09/2021
Prazo para recurso Até 20/09/2021
Publicação do resultado dos recursos Até 24/09/2021
Assembleia para a Eleição 30/09/2021
Publicação do resultado Até 05/10/2021
Posse dos eleitos e eleição da diretoria A agendar 

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA

A Polícia Militar de Pindamo-
nhangaba realizou recentemen-
te encontros que resultaram na 
ampliação do PVS “Programa 
Vizinhança Solidária”. Segundo 
a Comandante da Polícia Mili-
tar, Cap. Lucimeire Jerônymo, 
os bairros Vila Suíça e Vista Ale-
gre aderiram ao programa que 
agora passa a atender 19 bair-
ros no município.

“Sempre ressaltamos que 
uma vizinhança unida é uma 
grande barreira para evitar 
ação do bandido. Qualquer ati-
tude suspeita não devemos hesi-
tar em acionar o grupo de what-
sapp, relatar a ocorrência para 
todos os moradores do bairro, 
acionar 190 e comunicar no 
grupo dos tutores, relatando ca-
racterísticas, enviando imagens 
e informações para que os poli-
ciais possam trabalhar com agi-
lidade na identifi cação do crimi-
noso” afi rmou Cap. Lucimeire.

Os encontros são realizados 
em espaço público como Cen-
tro Comunitário, onde os mora-
dores recebem as orientações 
para implantação do programa 
e esclarecem as dúvidas. Após 
a implantação, o bairro recebe 
frequentemente as visitas co-
munitárias nas casas dos tutores 
que fazem parte do programa, 
aproximando o contato da Polí-
cia com a comunidade e através 
de relatórios os policiais enten-
dem as principais demandas da 
população para agir melhor no 
combate à criminalidade.

Segundo a comandante da 
PM, a adesão não precisa ser fei-
ta pela totalidade do bairro e sim 
por núcleos ou ruas e avenidas.

O que é o PVS e 
como participar?

O PVS tem o intuito de resga-
tar a percepção de segurança na 
comunidade, aproximando um 
vizinho do outro e afastando 
a indiferença para com o pró-
ximo. Tutor é o cidadão local, 
líder comunitário na vizinhan-
ça solidária, que será instruído 
pela PM acerca de prevenção 
primária entre outras ações.

O programa é de adesão volun-
tária e a comunidade deve pro-
curar a companhia policial mais 

Segurança: “Programa Vizinhança Solidária” 
tem adesão do Vila Suíça e Vista Alegre

próxima ou o Conselho de Segu-
rança (Conseg) para manifestar o 
desejo da comunidade ou bairro 
integrar a atividade. Após reunião 
de instrução com os moradores e 
adesão da maioria, os mesmos co-
locam uma placa nas residências, 
que identifi ca que o bairro tem o 
monitoramento comunitário, rea-
lizado em parceria com a polícia.

Benefícios do Programa
Os principais benefícios do 

programa são: redução de índices 
criminais, aumento das sensações 
de segurança, sentimento de per-
tença à comunidade em que resi-
de e mudança no comportamento 
humano da comunidade, melho-
rando a qualidade de vida e bem 
estar social por meio do vivencia-
mento da cultura de paz.

Bairros participantes – Em 
Pindamonhangaba os bairros 
que participam do programa com 

implantação de diversos núcleos 
comunitários são: Jardim Yassu-
da, Mombaça, Campo Belo, Pasin, 
Vila São Paulo, Lago Azul, Ribei-
rão Grande, Residencial Lessa, 
Terra dos Ipês, Pinhão do Borba, 
Parque das Palmeiras, Santa Lu-
zia, Jardim Mariana, Cidade Jar-
dim, Cidade Nova, Araretama, 
Crispim, Vila Suíça e Vista Alegre.

Em mais um ano, a Olímpica Casa dos Esportes 
de Pindamonhangaba realizou a campanha “Eu 

ajudo” – ação benefi cente que este ano arrecadou 
aproximadamente quatro toneladas de arroz e feijão. 

Esta é a segunda edição desta iniciati va que 
vem ajudando diversas insti tuições na cidade. 

“Agradecemos a todos que colaboraram: amigos; 
empresários; nossos clientes; a imprensa e, 

principalmente, a todos os pindamonhangabenses 
que trouxeram suas doações”, afi rmou Alcides 

Barbosa Junior, o Jú, da Olímpica Casa de Esportes. 
“Agradecemos também aos parceiros: Imobiliária São 
Paulo e a Sabesp, que pelo segundo ano consecuti vo 

auxiliaram na organização desta nobre campanha. 
Muito obrigado!”  A campanha “Eu ajudo” é mais um 
exemplo de corrente do bem em favor do próximo. A 

Olímpica Casa dos Esportes fi ca na avenida Dr. Jorge 
Tibiriçá, 670, região central da cidade. 

Organizada pela Olímpica, 
ação benefi cente arrecada 

cerca de 4 toneladas 
de alimentos

Divulgação
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Cidade registra 3 óbitos, 
29 casos novos e 
91 recuperados de Covid-19

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
apresentou, nessa segunda-feira 
(02): 3 óbitos confirmados (Mo-
reira César, Santana e Vale das 
Acácias). A Prefeitura lamenta 
as mortes e se solidariza com os 
familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 29 novos casos e 91 recupera-
dos. No total,  18.054 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 47% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação de 
50%.  A enfermaria está com ocu-
pação de 29% somados os leitos 
públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
130.403(números atualizados 
até às 14h10 de 02 de agosto), 
sendo 94.960 primeiras doses, 
31.037 segundas doses e 4.406 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure os 
Gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 

movimentação acima da média, 
por isso contamos com a com-
preensão da população.

29 Casos novos
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araretama, Bela Vista, Castolira, 
Centro, Cidade Jardim, Crispim, 
Galega, Jardim Princesa, Laerte 
Assunção, Lessa, Mantiqueira, 
Maria Áurea, Morumbi, Parque 
das Nações, Real Ville, Santa Lu-
zia, Santana, Socorro, Terra dos 
Ipês, Vale das Acácias, Vila São 
Benedito, Vila São Paulo.

91 Recuperados
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araretama, Azeredo, Boa Vista, 
Campinas, Campo Alegre, Cas-
tolira, Centro, Cícero Prado, Ci-
dade Jardim, Cidade Nova, Cruz 
Grande, Feital, Galega, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, Jardim 
Rosey, Liberdade, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Moreira Cé-
sar, Morumbi, Oliveiras, Ouro 
Verde, Parque São Domingos, 
Pasin, Portal dos Eucaliptos, 
Santa Cecília, São Benedito, So-
corro, Terra dos Ipês, Triângulo, 
Vale das Acácias, Vila Rica, Vila 
São Benedito, Vila São José, Vila 
Verde, Vista Alegre, Vitória Vale.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba continua a 
vacinação contra covid-19 nes-
ta terça-feira (3), para pessoas 
com 25 anos ou mais. 

Primeira dose: pessoas 
com 25 anos ou mais 

na terça-feira
Das 8 às 11 horas: Centro Dia 

do Idoso (Vila Rica), Ciaf (Saúde 
da Mulher), Cisas (Moreira Cesar), 
PSF Nova Esperança (Araretama), 
PSF Cidade Nova e UBS Ipê 2.

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas no Shopping Pátio Pinda.

Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. Im-
portante: não haverá preenchi-
mento do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no drive-
trhu, por isso, é obrigatório le-
var o termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-covid.

Além disso, todas as pesso-
as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes 
e puérperas a partir de 18 anos, 
somente na sala de vacinas do 
Ciaf/Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 horas.

Covid-19: vacinação continua nesta 
terça-feira para 25 anos ou mais

Segunda dose
CORONAVAC / BUTANTAN 

(Conforme data na Carteirinha) 
– Sala de Vacinas (Ciaf / Saúde 
da Mulher): das 13 às 15 horas

Trabalhadores da Saúde, 
portadores de Síndrome de 
Down, pacientes em terapia 
renal, transplantados e idosos, 
metroviários e ferroviários 
- (Conforme data na Carteiri-
nha): Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira Cesar), PSF Nova 
Esperança (Araretama), PSF Ci-
dade Nova e UBS Ipê II: das 13 
às 16h.

Atenção
- Todos precisam levar um 

documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de en-
dereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

- As grávidas e as puérperas 
precisam levar a carteira de 
acompanhamento de pré-natal. 
As puérperas também precisam 
de cópia da certidão de nasci-
mento do bebê.

- Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem co-
laborar com a campanha Ali-

mento Solidário, levando 1 kg 
de alimento não-perecível para 
o Fundo Social de Solidariedade 
ajudar as famílias que mais pre-
cisam

Mesmo com o frio, o sol saiu 
e esquentou a manhã de sábado 
(31), no Cepatas - Centro de Pro-
teção e Atendimento aos Ani-
mais, para a primeira edição do 
“Sábado no Cepatas”. O evento 
apresentou as novas instalações 
do local e foi, ainda uma opor-
tunidade para a adoção de cães 
e gatos que vivem abrigados ali. 

E a iniciativa foi um sucesso! 
De acordo com informações das 
organizadoras do evento, 10 
animais foram adotados e ago-
ra terão um novo lar. 

Um deles foi o cachorro Blue, 
que estava há 4 anos no abrigo 
aguardando um lar e sábado foi 

a sua vez! Um casal que perdeu 
recentemente seu cachorrinho 
de velhice resolveu dar uma 
chance a um animal adulto, 
pois sabem da dificuldade na 
adoção. E agora, finalmente, 
Blue terá uma família. 

“O sucesso da primeira Feira 
de Adoção dos Cepatas nos mos-
trou que estamos no caminho 
certo. A cada feira, traremos no-
vidades!”, avaliou a veterinária 
responsável pelo Cepatas, Dra. 
Fernanda Mussi. 

A intenção é realizar outras 
atividades no local, para que a 
população possa conhecer o es-
paço, que foi todo reformado e 

renovado, representando um 
grande ganho para a causa ani-
mal no município. O primeiro 
evento contou com a participa-
ção da equipe do Departamento 
de Turismo e a van do Turismo, 
divulgando a cidade para os vi-
sitantes do evento. 

Todos os animais do Cepatas 
são vacinados, vermifugados, 
castrados e microchipados – o 
que facilita a identificação e 
resgate caso o animalzinho fuja 
ou se perca. 

O Cepatas fica na Estrada do 
Maçaim, s/n, ao lado do Escotei-
ro Itapeva, passando a ponte do 
Paraíba à direita.

“Sábado no Cepatas” é sucesso 
e 10 animais são adotados

Divulgação
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Lembranças Literárias

Nos tempos do teatro da praça Formosa
Nesta edição trazemos de volta a história do velho teatro de Pindamonhangaba dos tempos dos barões do café

“Só pra intertê”
Noite...  em torno da fogueira,
num rancho em pleno sertão,
reunida a gente tropeira
ouve, em silêncio, o Janjão.

É uma história corriqueira
dos tempos que longe vão,
o causo de um fazendeiro
que “virara em sombração”!

“Esconjuro” – Brada o Dito,
ao que responde o nhô Vira:
- Cale a boca seu mardito!

É proivido interrompê,
que imbora mermo mintira
o “causo” é só pra intertê...

Cesídio Ambrogi, Tribuna do Norte, 12/4/1923

Na segunda metade do sécu-
lo XIX, assim como outras loca-
lidades do médio Vale do Paraí-
ba, a Vila Real de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso de Pindamo-
nhangaba – assim denominada 
naqueles tempos da monarquia 
brasileira - vivia em pleno apo-
geu do ciclo do café. Refl exo do 
poderio rural, as melhorias se 
verifi cavam na zona urbana, 
onde palacetes e casarões eram 
construídos para residências 
dos ricos proprietários quando 
não estivesse em suas fazendas. 
Foi nessa época, no ano de 1856, 
que a cidade teve inaugurado o 
prédio do teatro.

A população de Pindamo-
nhangaba deveria oscilar entre 
10 e 12 mil habitantes, levando-
se em conta um cômputo feito 
em 1854 e citado pelo poeta e 
cronista Emílio Augusto Zaluar 
(Peregrinação pela Província 
de São Paulo, 1860 – 1861). Para 
aquele povo, habituado a valo-
rizar as manifestações artísti-
cas e culturais, fora uma signi-
fi cativa aquisição. 

Projeto e construção de 
Francisco Antônio Pereira de 
Carvalho (português que se tor-
nara pindamonhangabense por 
opção), o prédio fi cava de fren-
te para a praça Formosa (que 
sete anos depois receberia a 
denominação de praça Monse-
nhor Marcondes). Quanto à lo-
calização exata, tomando como 

Star Games

Velho prédio do Teatro da Praça formosa (anti ga 
denominação da Praça Monsenhor Marcondes) existi u até 
a primeira década do século XX

referência os   estabelecimentos 
comerciais de hoje, segundo 
Eloyna Salgado Ribeiro, em “A 
Vida nos Balcões da Pequena 
Pindamonhangaba” (Gráfi ca 
Ativa, Taubaté-SP, 1997), fi cava 
onde funcionou a loja Central 

e atualmente se encontra ou-
tro ponto de nosso comércio. Já 
para Nice Costa Marcondes, em 
crônica publicada na coletânea 
Nossas Ruas (Scortecci, São Pau-
lo, 1993) “fi cava onde está o ho-
tel Brasil”.

O “teatrinho” da 
rua da Estalagem

   
Com referência ao assunto, 

Athayde Marcondes, em Pinda-
monhangaba Através de Dois e 
Meio Séculos (Tipografi a Paulis-
ta, São Paulo, 1922) conta que 
em período  anterior ao surgi-
mento do teatro da praça For-
mosa os espetáculos dramáticos 
eram encenados  num “teatri-
nho” que se localizava na rua 
da Estalagem (atual Marechal 
Deodoro). “Edifício tosco, ou an-
tes um barracão transformado 
em teatro”.  

Só em 1851 é que  foi cria-
da uma sociedade, com capital 
de 8.000$000, divididos em 40 
ações de 200$000 cada e inicia-
ram a empreitada de constru-
ção de um prédio apropriado 
para teatro. Compunham a tal 
sociedade os importantes cida-
dãos: Antônio da Cunha Salga-
do, Pedro Teixeira, José Moreira 
Cesar, Antonio Marques Villela, 
Manoel de Godoy Moreira, Ma-
noel Eufrásio de Toledo, Jere-
mias Gomes e Araujo, Benedito 
Antunes de Moura, Francisco 
Marcondes e Andrade, João Lei-
te Barbosa, Joaquim Antônio 
Fernandes Villela, Domingos 
Marcondes Homem de Mello, 
José Romeiro de Oliveira e Ben-
jamin da Costa Bueno.

Primeiros atores

Cinco anos foram necessá-
rios à conclusão da obra, “em 
1856 já o teatro funcionava”. Em 
1858 os acionistas cederam o te-
atro por 10 anos a Associação 
Dramática Particular, da qual 
faziam parte “senhoras e rapa-
zes da elite pindamonhangaben-
se”. As atrizes eram: Firmina 
Villela, Anna Rosa Marcondes 
de Oliveira, Marianinha Mar-
condes do Amaral, Maria Bene-
dita Vasques.  

Entre os atores também fi gu-
ravam ilustres cidadãos, como o 
próprio construtor de prédios e 
fundador do primeiro jornal de 
Pindamonhangaba, Francisco 
Antônio Pereira de Carvalho; 
Benedito Gomes de Araújo (pai 

daquele que tornaria o mais 
famoso maestro de Pinda, João 
Gomes de Araújo); José Fortu-
nato da Silveira Bulcão (pai de 
José Fortunato da Silveira Bul-
cão, que se tornaria cônsul do 
Brasil em Marselha), e ainda: 
Manuel Caetano do Costa No-
gueira, Francisco do Amaral 
Gurgel, Francisco de Paula Bo-
anova, Francisco Vieira Paes, 
alferes José dos Santos Morei-
ra,Luís Teixeira de Barros, Cân-
dido Marcondes de Andrade e 
Francisco Marcondes Monteiro.

 Por conta do arrendamento, 
“esta associação fi cava obrigada 
a pagar as dívidas contraídas, a 
fazer os reparos e consertos que 
o edifício exigisse para sua con-
servação”.

O autor também menciona 
o surgimento da Associação 
Dramática Particular, em 1874. 
O elenco desta associação te-
ria estreado em 31 de maio 
daquele ano “levando à cena o 
drama em três atos, ‘As Nódoas 
de Sangue’; a cena dramática, 
‘Serração no Mar’; e a comédia, 
‘Manda quem pode’”.  Um  mês 
depois, no dia 29 de junho, vol-
tariam ao palco com o drama 
em quatro atos ‘O orgulhos’, de 
Olímpio Catão e, a pedido, re-
petido a comédia ‘Manda quem 
pode’.

Esta associação – conforme 
Athayde -  teve curta duração. 
Integravam o corpo cênico: Be-
nedito M. de Toledo, Francisco 
de Paula Cortez, Francisco Cor-
rea, Francisco Machado, José 
Antonio Vieira Salgado, José 
Braga, Coimbra, Antonio Maria-
no, M. torres, Francisco Ferraz, 
Paula e Silva, Villarouca, Hen-
riqueta, Maria Benedita, Maria 
da Trindade, Brasilina e outras. 

Elogiado por Zaluar

Este teatro é citado pelo po-
eta e cronista Emílio Augusto 
Zaluar, ao registrar sua pas-
sagem por esta cidade no ano 
de1860 (na obra acima mencio-
nada), quando a homenageou 
com o título de Princesa do Nor-
te: “Há nesta cidade um lindo 
teatro, o melhor sem dúvida de 
todo o norte da província, que 
não está porém acabado. É vas-
to, espaçoso, alegre e adornado 
com três ordens de camarotes. 
Tem sido construído à custa de 
particulares, que já gastaram 
para cima de 20 contos de réis 
na obra”. 

Mencionando uma reforma 
ocorrida em 1878, que o tornou 
mais elegante, Athayde assim 
descreve o prédio: “Os cenários 
e o pano de boca (cortina) foram 
pintados pelo hábil cenógrafo 
Villaronga, sendo o serviço ad-
ministrado gratuitamente pelo 
cidadão Cornélio Lessa. Tem 
duas ordens de camarotes, com 
18 cada uma e as galerias. A 
platéia acomoda 200 cadeiras. 
À entrada tem um saguão com 
dois quarto laterais que servem 
de botequim e bilheteria. No pa-
vimento superior tem um salão 
para reuniões”.

 Uma extensa relação de fa-
mosos da época no drama, alta 
comédia, ópera, operetas, mú-
sica e prestidigitação (mágica) 
que se apresentaram no teatro 
de Pindamonhangaba está regis-
trada na obra de Athayde.Tam-
bém são citadas por este escritor 
as peças dramáticas que foram 
encenadas, as óperas que foram 
cantadas, as operetas e revistas.

O fi m

Há quem aponte 1910 como 
o ano em que o teatro de Pinda-
monhangaba deixou de existir, 
entretanto, em fragmentos de 
um exemplar do extinto jornal 
local Folha do Norte encontra-
mos um artigo que nos levou a 
concluir que em 1909 o prédio 
daquela famosa casa de espe-
táculos já havia sido demolido. 
Ainda que no referido exemplar 
estivesse faltando justamente a 
parte dedicada à data da edição,  
foi possível localizar mês e ano 
da publicação em razão de um 
edital ali publicado com a data 
9 de julho de 1909.

No artigo referido, matéria 
de primeira página, seu autor 
inicia relembrando a beleza 
arquitetônica do edifício do te-
atro, mas que... “como tudo no 
mundo tem fi m, um dia desabou 
uma das paredes laterais”, reve-
lando que o teatro estava con-
denado.

Cita também um abaixo-as-
sinado por intermédio do qual 
o teatro era entregue ao muni-
cípio para que este o recons-
truísse. “sabemos das condições 
precárias em que se acham os 
cofres municipais, porém a boa 
vontade e um pouco de esforço 
são bastante para se fazer algu-
ma coisa”.

Para o jornal Folha do Norte, 
nas condições em que se encon-
trava, o prédio precisava mes-
mo ser demolido e assim proce-
dendo o prefeito (era o Dr. Claro 
César) evitara mal maior, como 
um desabamento. A sugestão 
era para que o material que es-
tava sendo retirado não fosse 
desviado para outro fi m, fosse 
utilizado na edifi cação, em cur-
to prazo, de um novo teatro. 

Esse jornal também fazia um 
alerta quanto à doação do pré-
dio feito por particulares à ad-
ministração municipal. Segun-
do a FN, a doação não estava 
legalizada, apenas iniciada por 
um abaixo-assinado e se tra-
tando de um imóvel havia ne-
cessidade de outras formalida-
des para que o município fosse 
“dono e senhor do prédio”. 

Concluindo, o jornal, repre-
sentado pelo redator da maté-
ria, afi rmava que não lhe movia 
no assunto “nenhum intuito de 
oposição”. Mas, “achava-se no 
direito de chamar a atenção de 
quem competisse: primeiro, para 
a irregularidade no processo de 
aquisição do imóvel; segundo, 
para o aproveitamento do ma-
terial do velho edifício, para a 
construção do novo teatro”.
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