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Prefeitura entrega contratos para registro
de imóveis para 203 famílias do Castolira
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou, no sábado
(21) 203 contratos de doação
de imóveis para as famílias do
loteamento Castolira. A ação
faz parte do programa Meu
Bairro é Legal, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de
Habitação.
Em posse dos contratos, os
moradores beneficiados poderão realizar o registro em
Cartório, garantir maior segurança jurídica e valorizar seus
imóveis.
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Show Acústico com
Projeto “Raízes e Conexões”
no Teatro Galpão
PÁG.
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Pinda realiza mais um ‘City
Tour ‘aberto ao público
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Com essa nova entrega, chega a 600 o número de famílias do bairro beneﬁciadas com o contrato de doação do imóvel
PÁG.
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Divulgação

Estudantes visitam redação
do jornal Tribuna do Norte
Um grupo de estudantes da
rede estadual de ensino, moradores do bairro Jardim Eloina,
estiveram, na manhã de segunda-feira (23), na redação do Jornal Tribuna do Norte.
Na ocasião, os alunos, acom-

panhados de duas professoras,
conversaram com os profissionais do jornal e conheceram um
pouco da história da Tribuna,
que completa 140 anos de fundação, no mês de junho.
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Aiandra Alves Mariano

PINDAMONHANGABA LANÇA ‘FESTIVAL
GASTRONÔMICO DE INVERNO NO
RIBEIRÃO GRANDE E PIRACUAMA’
A estação mais fria do ano está chegando e com ela os festivais de inverno em toda a região. Pindamonhangaba vem preparada para surpreender e realiza o lançamento do “II Festival Gastronômico de Inverno do
Piracuama e Ribeirão Grande”, nesta quinta-feira, dia 26, às 10 horas, no Palacete 10 de Julho. O lançamento
oﬁcial da programação contará com a presença dos empresários dos restaurantes dos bairros envolvidos.
Divulgação

Alunos conheceram a sede do jornal e conversaram com os proﬁssionais

“Dia do Desaﬁo” incentiva
hábitos saudáveis com
diversas atividades
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, promove
neste dia 25 de maio (quarta-feira), o tradicional “Dia do Desafio”, com atividades de incentivo
para hábitos saudáveis.

Este ano o evento não contará
com disputa entre as cidades

O “Dia do Desafio” é um
evento mundial que acontece
desde 1995 e possui o intuito de
divulgar práticas de atividades
físicas para a população. Esse
ano, o evento não contará com
a disputa entre cidades que
ocorria anteriormente, porém a
programação de ações por toda
Pinda segue normalmente.
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‘Festival de Inverno’
movimenta o turismo
Nos meses de junho e julho, Pindamonhangaba
recebe o “2º Festival Gastronômico de Inverno
do Piracuama e Ribeirão Grande”. Iniciativa dos
empresários destes bairros, o festival tem apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Cultura e Turismo e Departamento de Comunicação.
O festival também tem o apoio do Comtur – Conselho
Municipal de Turismo.
Com a fase final da pandemia e o retorno das
atividades de turismo e lazer, chegou-se a um consenso
de realizar o festival dentro dos estabelecimentos, aos
fins de semana, sendo cada dia centralizado em um
deles. Os restaurantes terão, também, um prato principal
que será servido especialmente durante o festival.
O lançamento oficial do festival está marcado para o
dia 26 de maio, quando será divulgada a programação,
que será iniciada em 3 de junho. O encerramento será no
dia 31 de julho.
A iniciativa tem o apoio da Prefeitura pois, segundo
o ponto de vista da Secretaria de Cultura e Turismo,
retornando agora com os eventos na cidade após o
período mais crítico da pandemia, iniciativas como
essas, dos empresários, são muito bem-vindas para o
fomento do turismo em nossa cidade. Esse formato de
festival dá visibilidade aos empreendimentos e opções
aos turistas locais e externos, que podem retornar em
outras ocasiões a essas regiões, colaborando também
para o aquecimento da economia como um todo em
Pindamonhangaba.
O inverno normalmente é uma época de grande
atividade turística nas cidades serranas como Campos
do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do
Sapucaí, mas é preciso voltar os olhos para as belezas da
região próxima à serra, em Pindamonhangaba. Nossa
área rural tem muito a oferecer em belezas naturais e,
em especial os bairros do Ribeirão Grande e Piracuama,
em opções em gastronomia e lazer. O Festival
certamente será uma ótima oportunidade para os
moradores de Pinda explorarem esse lado do município
e também uma atração para os visitantes da cidade e
região. E, quem sabe, poderão inspirar iniciativas de
empresários de outras regiões da cidade.

Pinda/Unifunvic/São Miguel
Saúde intensiﬁca treinos para
a estreia no Paulista Sub-21
Faltando menos de uma semana para a estreia no “Campeonato
Paulista Sub-21 Masculino”, marcada para o dia 25, diante do São
Sebastião, a equipe do Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde segue
trabalhando forte com treinos físicos e táticos. A equipe quer estar
pronta para o primeiro desaﬁo, que
será realizado no ginásio Cascalho,
em Boiçucanga, e inciar a jornada
na competição da melhor maneira
possível. Até lá, o grupo comandando pelo técnico Marcus Bichini Junior, não terá muita folga. Em casa,
a primeira partida será no dia 12 de
junho, quando o Pinda/Unifunvic/
São Miguel Saúde receberá a AD
ABCD/Diadema/Unis, no Ginásio
Juca Moreira.
Para o trenador, a expectativa é
a melhor possível. “Com mais de 20
anos atuando no esporte, posso dizer que a expectativa com o projeto novo é sempre muito boa. Ainda
mais trabalhando com o João Marcondes, diretor da equipe, que tem
um currículo invejável e me ensinou
muito. Estamos trabalhando para
que os atletas evoluam gradativamente e, assim, chegar num grande
momento na segunda fase, quando

teremos os playoﬀs”, explica.
Marcus destaca que a união é
o ponto forte do time. ‘Trata-se de
um grupo guerreiro, que briga para
não deixar a bola cair. Estamos com
a equipe praticamente deﬁnida,
mas há algumas negociações que
podem acontecer nos próximos
dias”, ressalta. “Teremos pela frente
o Paulista, o Copa Paraná e a Superliga C e, por isso, o grupo precisa ser
forte”, completa.
Com relação ao maior desaﬁo,
ele aponta a responsabilidade diante da torcida de Pindamonhangaba.
“Estar na cidade é um desaﬁo, sem
dúvida. O João montou uma equipe
forte aqui e que chegou no topo e
temos que manter este nível para
aqueles que nos apoiam. Trata-se
de um grupo de alto rendimento e
todos esperam que façamos o melhor. Para isso, contamos com uma
ótima estrutura e vamos fazer o
melhor para a cidade. A ansiedade é
grande para a estreia”, encerra.
O Paulista Sub 21 reunirá 12
equipes de todo o estado. Estas
estarão em um turno único, com
turno e returno, classiﬁcando-se as
oito mais bem colocadas para a segunda fase, as quartas de ﬁnal.
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‘Prêmio Mestre Cultura Viva’ abre
inscrições
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo,
abre na próxima segunda-feira
(30) as inscrições para o prêmio
“Mestre Cultura Viva”. Poderão
se inscrever pessoas com 60
anos ou mais, pessoa física que
comprove sede ou domicílio há
mais de dois anos no município
de Pindamonhangaba.
As inscrições vão do dia 30
de maio até o dia 8 de julho, e
podem ser entregues e protocoladas no prazo, nos dias úteis,
das 9h às 16h, no Departamento de Cultura ou enviadas para
o e-mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br, em um
único PDF, com o assunto “Inscrição Edital de Mestres 2022”.
Os anexos necessários para
inscrição são: Requerimento
de Inscrição, declaração de reconhecimento comunitário por
instituições públicas ou privadas de caráter cultural com ou
sem fins lucrativos, três declarações de aprendizes do mestre, ou seja, de pessoas que já
aprenderam ou estão em processo de aprendizagem prática
dos fazeres e saberes transmitidos pelo mestre em questão,
Procuração (quando o mestre
for representado por um parente direto) e Declaração de
Indicação de Conta Corrente.
Os documentos necessários
para inscrição são: Cópia simples do documento de identidade (oficial) do proponente que
contenha R.G. e foto (ou outro
documento de identidade
com força legal: carteira de

trabalho, de motorista, de entidade oficial de classe), Cópia
simples do CPF, Comprovante de residência, Indicação de
“conta bancária” aberta, em
nome do Mestre ou seu representante legal, para depósito

da possível premiação, documento de identificação do responsável legal pela inscrição
do Mestre (filho (a)/neto (a)), se
for o caso, e currículo Completo
e Portfólio do proponente, candidato à Mestre.

‘Projeto Mostra de Desenhos’ volta a
promover sessões presenciais
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo, volta a promover sessões presencias do “Projeto
Mostra de Desenhos”, que
havia sido temporariamente
suspenso nos anos de 2020 e
2021 por conta da pandemia
de coronavírus.
A “Mostra de Desenhos” é
uma parceria da Prefeitura
com o Ponto MIS (Museu
da Imagem e do Som),
que já ocorre no município desde 2018 e tem
o intuito de mostrar ao
público alguns filmes

Nossa Terra
Nossa Gente

animados de sucesso das
últimas décadas.
O desenho As Aventuras
de Tintim será exibido hoje,
dia 20 de maio, às 14 horas
no Auditório de Atividades
Culturais Amacio Mazzaropi, que fica na Estação Cidadania do Vale das Acácias no
Distrito de Moreira César.
No dia 27 de maio, próxima sexta-feira, o desenho
exibido será Aladdin, às 14h,
na Biblioteca Maria Betha
César, Rua Dr. Gozanga, s/n,
Moreira César.
A entrada é totalmente livre.

Juraci de Faria Condé
Juraci de Faria
Condé é escritora,
poetisa e membro
da APL - Academia
Pindamonhangabense
de Letras

FERNANDO PRADO REZENDE,
UMA VIDA PARA PINDAMONHANGABA
O menino nascido em Cachoeira de Minas – MG, nos idos de
1937, aos oito anos, chegou de
trem a Pindamonhangaba, junto
aos pais e aos seus oito irmãos. A
primeira vez que pisou em paralelepípedo, disse-me ele, foi aqui
nesta cidade princesa! E a primeira vez que andou de bonde
também!
Entre as fotografias, os diplomas, as menções honrosas e as
condecorações que Fernando
Prado Rezende colecionou ao
longo de oito décadas em Pindamonhangaba, caprichosamente
dispostos na parede de seu escritório, desvelo as pistas do caminho do garoto engraxate que
concluiu o primário no Grupo
Escolar Rodrigo Romeiro, do jovem talentoso que conquistou
o primeiro emprego como técnico de som no Serviço de Alto
Falante Paraíba – “Serviço de
Alto Falante Paraíba, o melhor
som da cidade!”-, do jovem estudante do Núcleo de Ensino Ferroviário com seu macacão sujo
de graxa, do dedicado cabo do
Exército que até hoje é homenageado pelo Batalhão Borba Gato
por sua honrosa passagem pelo
quartel, do bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais da Universidade de Taubaté e, também, do
Chefe de Almoxarifado na AISA,
CONFAB e VILLARES - onde veio
a aposentar-se em 1985.
Esposo de D. Therezinha, o
pai de Fernanda, Flávia, Fabrícia e Fabíola tem sete netos e
muitas histórias para contar. Os
porta-retratos dispostos na sala
de sua casa revelam momentos
inesquecíveis da família constituída em 1963: casamento, bodas
de prata, bodas de ouro, os netos
bebês e todos já crescidos...
Histórias que se entrelaçam
às do político Fernando Prado
Rezende, vereador por cinco

Divulgação

mandatos (1973 a 2000), num deles eleito Presidente da Câmara.
Sua bandeira política em defesa
da Educação, Esporte e Cultura
até hoje é referência para a edilidade que, vez em sempre, o condecora com moções, homenagens ea mais honrosa de todas as
reverências: o Título de Cidadão
Pindamonhangabense, que lhe
foi outorgado em 10/7/2003.
Honra que o “menino mineiro
pindamonhangabense de coração” celebra até hoje com sorriso
no rosto e brilho estampado no
olhar! Na verdade, nesse título
está inscrita uma parte do legado de Fernando Prado Rezende à
nossa terra e à nossa gente que,
nessas poucas linhas, seria impossível descrever, embora não
possa deixar de citar:
- desde 1974, integra a Diretoria do Aeroclube de Pindamonhangaba, lutando para que
a entidade, fundada em 1939,
prossiga com seus valiosos serviços da escola de pilotagem prestados ao município e ao Brasil;
- sua brilhante atuação por
mais de uma década como Presidente do Conselho da Associação
Ferroviária;
- desde que ingressou na Academia Pindamonhangabense de
Letras (2003), ocupa cargos na
Diretoria, dentre eles, o de “tesoureiro de honra da APL”;

- por 15 anos, atuou comoPresidente da Corporação Musical Euterpe e, mais do que o seu
profissionalismo, imprimiua sua
humanidade na história da“musa lírica pindamonhangabense”.
De suas lembranças da Euterpe,
duas me encantam profundamente... Ele trocou a brasília por
uma belina só para transportar
um número maior de músicos e
de instrumentos! E, numa procissão de Nossa Senhora do Bom
Sucesso, um dos músicos chegou
calçado de sandália branca, o que
destoava do célebre uniforme azul
com botões dourados e sapato social da corporação; Seu Fernando
não pensou duas vezes: tirou o sapato dos pés e foi descalço até sua
casa buscar outro calçado!
O menino que pisou na Princesa do Norte em 1945 e, encantado, fez a promessa de “nunca
mais sair de Pinda”, cumpriu com
louvor seu juramento. Tornou-se
um filho ilustre e, por onde passou, fez amigos e tornou-se uma
força motriz que manteve luminescentes as instituições da terra
mater que o acolheu como filho!
“Pois bem” – como ele sempre
diz -,“em Pindamonhangaba, só
não fui doador de sangue e congregado mariano”, muito embora seja católico fervoroso e tenha
dado seu coração e sua vida a
esta Cidade Princesa!

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2022
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Prefeitura entrega contratos para registro
de imóveis para 203 famílias do Castolira
Divulgação

A ação faz parte do programa “Meu Bairro é Legal”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação

Câmeras do CSI identiﬁcam homem com maconha
e placa adulterada e GCM efetua prisão
Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que
estava em patrulhamento nas
ruas de Pindamonhangaba
na noite do dia 19 de maio,
recebeu informações do CSI –
Centro de Segurança Integrada – de um motociclista em
atitude suspeita, na região do
Campos Maia.
De acordo com a GCM, a
viatura passou a procurar o
homem, com base nos dados
e monitoramento das câmeras do CSI. O localizaram na
avenida Abel Corrêa Guimarães.
Ainda segundo a GCM, em
abordagem e revista pessoal, nada foi encontrado com
o homem. Porém, os agentes
perguntaram o que havia em
sua mochila e o motociclista
informou que havia um pote
contendo maconha.

Ao analisarem o conteúdo da mochila, os agentes da
GCM encontram um produto
semelhante a maconha e bitucas do mesmo produto.
Os GCMs também verificaram que a placa da moto
estava adulterada – com um
adesivo com o número sete
(7) tampando o número um
(1). Ao ser indagado, ele respondeu que adulterou a placa
para poder circular livremente na estrada do Atanázio sem
pagar pedágio, de acordo com
informações dos GCMs.
Ele foi conduzido à delegacia para providências da Polícia Civil.
O secretário de Segurança
Pública, Fabrício Pereira, elogiou a ação entre as equipes
do CSI e de patrulhamento
nas ruas de Pindamonhangaba. “Temos mais de mil câ-

meras pela cidade e elas possuem sistema de inteligência
que verificam atitudes suspeitas. Por meio deste sistema,
os agentes do CSI passaram
a observar um motociclista
na região do Campos Maia e
informaram aos CGMs que estavam em patrulhamento. Foi
uma ação rápida e eficiente,
até a localização e condução
do indivíduo à delegacia”.
O secretário explicou que o
monitoramento, aliado ao patrulhamento tem aumentado
significativamente a segurança da população. “Nossa área
de abrangência está cada vez
maior, com isso podemos
oferecer uma cidade melhor
e mais segura à população.
Parabéns a todos os nossos
profissionais envolvidos em
amis uma ação de sucesso!”,
finalizou.

‘Projeto Cuidar - Cuidando de Quem Cuida’ promove
3º encontro para servidores da Saúde
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou no sábado (21) 203 contratos de
doação de imóveis para as
famílias do loteamento Castolira. A ação faz parte do programa “Meu Bairro é Legal”,
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Habitação.
Em posse dos contratos, os
moradores beneficiados poderão realizar o registro em
Cartório, garantir maior segurança jurídica e valorizar
seus imóveis.
O Castolira foi implantado em 2000 com um sorteio
que beneficiou 928 famílias.
Desde 2017, a Prefeitura vem
realizando a entrega de contratos atendendo o tempo mínimo de moradia da família
no imóvel. Com essa nova entrega, chega a 600 o número
de famílias do bairro beneficiadas com o contrato de doação do imóvel. Em breve uma
nova etapa de entrega de contrato será realizada.
O secretário de Habitação
Felipe César destacou a entrega dos documentos aos moradores. “É um documento de
suma importância e muitas
famílias estão aguardando
há muitos anos. Em posse da
documentação, a família poderá obter, por exemplo, um
financiamento bancário para
realizar reforma ou ampliação do seu imóvel”, disse.
O vice-prefeito e secretário de Governo, Ricardo
Piorino, parabenizou os
moradores pela conquista. “Depois de vários anos,
hoje vocês estão com o contrato em mãos. É um dia
muito feliz e significativo

para a população do Castolira”, afirmou.
O presidente da Câmara,
José Carlos Gomes – Cal – frisou a parceria entre os poderes Legislativo e Executivo
para o desenvolvimento da
cidade.
O prefeito Isael Domingues reafirmou compromisso
da administração pública em
proporcionar melhorias à população e destacou avanços
na área habitacional. “O programa Meu Bairro é Legal
vem cumprindo sua missão
de proporcionar segurança
jurídica para as famílias da
nossa cidade. A regularização dos imóveis vem sendo
uma grande prioridade da
nossa gestão e quero parabenizar o secretário Felipe
César e toda sua equipe da
Habitação por esse importante trabalho realizado”,
afirmou. “O documento é
uma proteção jurídica e dá
tranquilidade para todas as
famílias e para seus herdeiros”, completou.
O evento ainda contou
com a presença dos vereadores Magrão, Gilson Nagrin e
Norberto.
A quadra do Castolira também recebeu o ônibus da saúde, que fez exames preventivos, e com ações de saúde
bucal, orientando sobre maneira correta de escovar os
dentes, bem como aferição
de pressão arterial e índice de massa corpórea. As
crianças puderam se divertir com brinquedos e gincanas proporcionadas por
meio do Fundo Social de Solidariedade.

Estudantes visitam
redação da Tribuna
Aiandra Alves Mariano

Outros sete encontros
acontecerão nas
próximas semanas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde, tem promovido encontros para o Aprimoramento
das Técnicas de Atendimento e
Melhoria dos Processos Internos, destinados aos servidores
da pasta. Nesta segunda-feira,
23, aconteceu o terceiro encontro, no Senac Pindamonhangaba, das 8 às 11 horas. A ação faz
parte do Projeto Cuidar - Cuidando de Quem Cuida, que visa
resgatar a paixão vocacional
do profissional da saúde pública, elevando a excelência sua
performance psicológica, emocional, profissional e pessoal,
despertando a importância da
prevenção da saúde emocional,
fortalecendo o psicológico e o
afetivo.
Outros sete encontros acontecerão nas próximas semanas,
e todos realizados pelo palestrante Dr. Wellington Bega. Ele

é psicanalista e impulsionador
comportamental, e tem estimulado a programação mental
para a quebra de comportamentos negativos, como controle, perfeccionismo e comentários negativos.
A assessora de serviço técnico, Fernanda Borges, contou
que as pessoas estão se surpreendendo com essa ação da Secretaria de Saúde. Ela participou do terceiro encontro, mas
já chegou com boas expectativas, pois seus colegas de trabalho, que já haviam participado
dos primeiros encontros, estão
bem motivados no local em que
trabalham, com outro ânimo e
outro olhar para todos ao seu
redor.
“Eu achei muito legal a abordagem do palestrante, pois tratou a todos de igual para igual,
sem distinção de hierarquia.
Além de ter sido muito didático,

ele teve muita sensibilidade ao
trazer os assuntos em questão”.
Para Fernanda, essa é uma
ótima iniciativa da pasta, uma
vez que isso impacta as pessoas de uma maneira muito positiva. “Eu me senti cuidada
na palestra, que eu importo,
e que meu trabalho é importante. Aprendi a olhar para as
pessoas com um pouco mais
de empatia. Não é fácil aplicar
os conceitos que ele falou, mas
isso já tirou um pouco daquela
couraça dura que a gente está
acostumado a colocar para trabalhar”.
Segundo a secretária de Saúde, Ana Claudia Macedo, “o servidor, quando motivado e bem
cuidado, reflete isso no ambiente de trabalho, melhorando seu
desempenho e suas relações interpessoais, gerando assim, um
efeito positivo em toda rede de
Saúde do município”.

Um grupo de estudantes da rede estadual
de ensino, moradores
do bairro Jardim Eloina,
estiveram, na manhã de
segunda-feira (23), na
redação do Jornal Tribuna do Norte.
Na ocasião, os alunos,
acompanhados de duas
professoras, conversaram com os profissionais
do jornal e conheceram

um pouco da história da
Tribuna, que completa
140 anos de fundação, no
mês de junho.
Os estudantes, que
cursam o sétimos ano
do Ensino Fundamental
também puderam ler algumas edições antigas
do jornal e se encantaram com as diferenças
entre o jornal do século
19 e o jornal atual.

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2022
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“Dia do Desaﬁo” incentiva hábitos
saudáveis com diversas atividades
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer,
promove neste dia 25 de maio
(quarta-feira), o tradicional
“Dia do Desaﬁo”, com atividades de incentivo para hábitos
saudáveis.
O “Dia do Desaﬁo” é um
evento mundial que acontece
desde 1995 e possui o intuito de
divulgar práticas de atividades
físicas para a população. Esse
ano, o evento não contará com
a disputa entre cidades que
ocorria anteriormente, porém a
programação de ações por toda
Pinda segue normalmente.
Das 7h às 10h, no Parque da Cidade, ocorre a caminhada orientada, com orientação ao público
sobre ritmo, vestimenta adequada e locais apropriados para a
prática de atividades físicas, além
da realização de testes de IMC (Índice de Massa Corpórea).
Das 7h às 9h, do Zito à praça do Cisas, em Moreira César,
acontece a caminhada com
alongamento.
Às 18h, na Praça da Bíblia, se
dá o desaﬁo de circuito funcional, com o professor Ricardo.
Às 18h30, no Shopping Pátio
Pinda, ocorre a aula aberta de
Mat Pilates e condicionamento
físico com a professora Márcia
Fialho.

Às 19h acontecem dois eventos na Praça da Bíblia: aula de
zumba com a professora Vivian
Puppio e atividades físicas livres, para pais e ﬁlhos.

Para encerrar o dia, às 19h15,
no Shopping Pátio Pinda, a professora Márcia Helena (Márcia
Fitness) promove aula aberta
de RITBOX.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Everton Chinaqui,
“a Prefeitura de Pindamonhangaba vai, no “Dia do Desaﬁo”, trazer várias atividades físicas e in-

Divulgação

Centenas de pessoas
participam da
“Maratona Borba Gato”
Centenas de corredores amadores e
proﬁssionais de Pindamonhangaba, região, e até de outros estados, participaram da “Maratona Borba Gato”, realizada no domingo (22), em comemoração
os 76 anos da unidade.
Houve caminhada 3km e corridas de
5km, 10km, 24km e 42km, sendo as de
24km e 42km subindo a serra, sentido
Campos do Jordão.
Teve também prova de bicicleta e corrida mirim, com alunos do projeto social
grêmio União.
Com exceção dos 24km, que teve largada no Hotel São Cristóvão Campos do
Jordão e chegada na mesma cidade, todos os demais percursos tiveram início e
ﬁm no Batalhão Borba Gato.
Havia corredores individuais, equipes,
atletas experientes e corredores do Exército.

centivos para melhores hábitos
no dia-dia de todos os munícipes
da cidade. Tenho certeza que vai
auxiliar e ser o primeiro passo de
muita gente”.

Houve premiação com troféus para
os três primeiros colocados de várias
categorias, tanto masculino quanto feminino. Os resultados das provas estão
no site https://www.cronoserv.com.br/
resultados/.
A temperatura amena ajudou os competidores, que encararam o desaﬁo morro acima nas categorias 24km e 42km ou
dentro da estrada do porto de areias (categorias de 5km e 10km).
A “Maratona Borba Gato” teve o apoio
das Secretarias Estaduais de Turismo e
Esporte, das prefeituras de Campos do
Jordão e de Pindamonhangaba, Decathlon, do 12º Batalhão de Engenharia de
Combate. E como patrocinadores a Gerdau do Brasil, Unimed Pindamonhangaba, Oscar Calcados, Cervejaria Campos
Jordão, dentre outros.

Divulgação

Pinda abre inscrições
para “Circuito de
Corrida de Rua”

Divulgação

A Secretaria de Esportes e Lazer
da Prefeitura de Pindamonhangaba
abriu inscrições para a 1ª Etapa “Circuito de Corrida de Rua”.
As inscrições vão até sexta-feira
(27) ou até preencherem as 500 vagas
e devem ser feitas no Centro de Treinamento Luiz Caloi (Rua Alcides Ferreira, 340 - Parque São Domingos), das
14 às 18 horas. É preciso levar documento com foto (CNH, RG, passaporte)
e há limite de 3 inscrições por pessoa.
A prova acontecerá no Parque da
Cidade, dia 5 de junho (domingo), no
período da manhã.
Um dos responsáveis pela organização da prova, o professor Luís
Fernando de Souza Pinto, explicou
que este ano haverá novas categorias, como a inclusão de corridas kids,
para crianças com idade a partir dos
dois anos e distâncias entre 50 e 1.000
metros. “Teremos cinco categorias
masculino e feminino para crianças
e outras 13 categorias masculino e feminino para as demais, dos 17 anos
para cima – sem limite de idade – com
percurso entre 4km e 6km, além de
provas para pessoas com deﬁciência”.

Kids 1, dos 2 aos 5 anos; kids 2, dos
6 aos 7 anos; pré-mirim (8 a 10 anos);
mirim (11 a 13 anos); infantil (14 a 16
anos); juvenil (17 a 19 anos); adulto 1
(20 a 24 anos); adulto 2 (25 a 29 anos),
máster 1 (30 a 34 anos), máster 2 (35
a 39 anos), máster 3 (40 a 44 anos),
veterano 1 (45 a 49 anos), veterano
2 (50 a 54 anos), veterano 3 (55 a 59
anos), veteraníssimo 1 (60 a 64 anos),
veteraníssimo 2 (65 a 69 anos), veteraníssimo 3 (70 anos ou mais); e pessoa com deﬁciência.
Todos os participantes recebem
medalhas. Ao ﬁm de todas as etapas,
os primeiros colocados também ganharão troféus, exceto kids 1 e kids 2.
Para este ano, a Secretaria de Esportes e Lazer está trabalhando com
a possibilidade de fazer cinco etapas.
“No ano passado ﬁzemos quatro etapas e este ano pensamos em cinco
provas. Aos poucos as atividades vão
voltando ao normal e podemos voltar a realizar nossos eventos. Para
as próximas etapas ainda vamos estudar quais locais terão condições de
receber a corrida”, avaliou o secretário da pasta, Everton Chinaqui.

Tribuna do Norte
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Pindamonhangaba lança ‘Festival Gastronômico
de Inverno’ no Ribeirão Grande e Piracuama
A estação mais fria do ano
está chegando e com ela os festivais de inverno em toda a região. Pindamonhangaba vem
preparada para surpreender
e realiza o lançamento do “II
Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama e Ribeirão
Grande”, nesta quinta-feira, dia
26, às 10 horas, no Palacete 10
de Julho. O lançamento oficial
da programação contará com a
presença dos empresários dos
restaurantes dos bairros envolvidos.
A iniciativa é uma parceria
entre os restaurantes das regiões do Piracuama e do Ribeirão
Grande com a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo
“Novo Turismo”, apoio do Fundo Social de Solidariedade, Departamento de Comunicação da
Prefeitura e Comtur – Conselho
Municipal de Turismo.
O “Festival Gastronômico de
Inverno” inova com uma programação em todos os finais de
semana de junho e julho, com
ações nos restaurantes participantes. Além de atrações musicais, feiras e exposições, o foco
gastronômico contará com pra-

Divulgação

O “II Festival Gastronômico de Inverno de Pindamonhangaba – Piracuama e Ribeirão Grande” será realizado de 3 de junho a 31 de julho
tos especialmente elaborados
pelos restaurantes e que serão
o carro-chefe de cada estabelecimento. De bolinho caipira e
torresmo, passando por pratos
como moranga com camarão e
tilápia, feijão tropeiro, feijoada,
vaca atolada, baião de dois, truta com alcaparras, tilápia com
abobrinha e mel, prato feito de
contrafilé, caldinhos, coxinha
de jaca e bolo de paçoca, o cardápio principal do festival promete ser eclético, agradando a
todos os gostos.

A iniciativa tem o apoio da
Prefeitura pois, segundo o ponto
de vista da Secretaria de Cultura e Turismo, retornando agora
com os eventos na cidade após
o período mais crítico da pandemia, iniciativas como essas
são muito bem-vindas para o
fomento do turismo na cidade.
“Esse formato de festival tem
como objetivo dar visibilidade
aos estabelecimentos, dando
opções aos turistas e moradores
de retornarem em outras ocasiões. Tendo em vista um car-

Pinda realiza mais um ‘City
Tour’ aberto ao público
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria
de Cultura e Turismo, realizará
mais uma edição do “City Tour”
aberto à população. Serão 13 pessoas contempladas para o passeio
que acontece no dia 25 de junho.
Cada pessoa sorteada terá direito
de levar um acompanhante.
Para concorrer ao passeio, a
pessoa interessada deve levar
um quilo de alimento no Centro
de Informações Turísticas (CIT),
que fica localizado no Shopping

Divulgação

Pátio Pinda, preencher o cupom
e depositar na urna.
O roteiro começa com café
da manhã no Shopping Pátio
Pinda, seguido por visita guiada
ao Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, almoço no Restaurante e
Pizzaria Colmeia, visita guiada
à Fazenda Nova Gokula para
conhecer a cultura Hare Krishna e, ao fim, ainda existe degustação no Alambique Pinda Boa.
O tour é feito em um micro

-ônibus e conta com guia explicando os pontos turísticos e
contando um pouco sobre a história e as curiosidades de Pindamonhangaba.
Todas as paradas, entradas
nos locais e alimentação são
gratuitos.
O sorteio será realizado no
dia 12 de junho, a partir das 13
horas, na praça de alimentação
do Shopping. Logo após o sorteio haverá uma apresentação
musical no local.
Divulgação

dápio diversificado, indicamos
que todos os estabelecimentos
sejam visitados para que todos
os pratos possam ser provados
pelos visitantes, pois está difícil
escolher o melhor”, indicou o
secretário adjunto de Cultura e
Turismo, Ricardo Flores.
“É preciso voltar os olhos
para as belezas da região rural
de Pindamonhangaba, em especial os bairros do Ribeirão Grande e Piracuama, com suas opções
em gastronomia e lazer. O Festival certamente será uma ótima

oportunidade para os moradores
de Pinda explorarem esse lado do
município e também uma atração para os visitantes da cidade
e região”, analisou representante
dos bares e restaurantes junto ao
Comtur, Kelly Faria.
O “II Festival Gastronômico
de Inverno de Pindamonhangaba – Piracuama e Ribeirão
Grande” – será realizado de 3
de junho a 31 de julho. Mais informações estão no site oficial
da Prefeitura, o www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

‘Encontro de Museus
Históricos e Pedagógicos do
Vale do Paraíba’ acontece nos
dias 26, 27 e 28 em Pinda
Acontece em Pindamonhangaba, nos dias 26, 27 e 28 de
maio, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, o “Encontro de Museus Históricos e Pedagógicos
do Vale do Paraíba”. A participação é aberta ao público. Para
participar, é necessário realizar
a inscrição através do link: https://forms.gle/2TY2qgznyikjfBLF7
No dia 26, às 19 horas, ocorre a abertura, com a palestrante doutora Rachel Duarte Abdala. A palestrante irá falar sobre
o lugar do Museu Histórico Pedagógico Dom Pedro Primeiro e
Dona Leopoldina na construção
social do Vale do Paraíba.
No dia 27, serão duas palestras. A doutora Patrícia Cruz
irá falar às 17 horas sobre
Workshop Conservação Preventiva para Acervos Museoló-

gicos e às 19 horas, a doutora
fará uma palestra sobre Educação em Museus: Entre Conceitos e Práticas.
No dia 28, último dia, serão
realizadas duas palestras e uma
mesa de discussões. A primeira
palestra será ministrada pela
Mestra Fernanda Ferreira Boschini e pela arquivista no IFSP
Fabia Dalla Nora, ambas falarão sobre o Centro de Memória
IFSP como espaço de produção
e difusão do conhecimento em
educação profissional e tecnológica.
Às 13h30, quem irá realizar
a palestra sobre Mediação Obra
e Público: O educador como
articulador do processo, será
o mestre Fábio Silva e, para
fechar o evento, haverá uma
mesa de discussões aos museus
e alunos inscritos com mediação de Matheus Baltazar.

Show Acústico com Projeto “Raízes e Conexões” no Teatro Galpão
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebe Show Acústico
do Projeto “Raízes e Conexões”.
O evento acontece no Teatro Galpão, no dia 28 de maio às 19 horas,
com apresentações que integram
a música instrumental com os elementos da cultura Hip Hop.
O show contará com a presença
de DJ’s, MC’s, Grafitti e Break, além
de uma viagem histórica do Rap
Nacional, trazendo referencias de
temas sociais abordados pelos rappers brasileiros em suas músicas,
por meio de improvisos e releituras
autorais.
Músicos como LK O Marroquino,
Killa Bi, EIPS, Di Preto, Ataliba NB,
DJ Célio Lopes, DJ DM, B.Boy Biel,
B.Boy Jhow, B.Girl Juliane Aquino e
os grafiteiros Joi e Alana estão programados para participar do even-

to e contribuir com sua vivência no
Hip Hop.
O projeto “Raízes e Conexões –
Hip Hop Pindamonhangaba”, foi
contemplado no edital 31/2021 do
Proac Editais e desenvolve ações de
divulgação e fortalecimento da Cultura na cidade de Pindamonhangaba.
A entrada é gratuita, com classificação indicativa de 12 anos, os ingressos são limitados e poderão ser
retirados a partir das 17 horas do dia
28 de maio.
Segundo a diretora de Cultura,
Rebeca Guaragna, “quando recebemos a proposta deste show, muito
nos chamou a atenção o fato pelo
qual ele mistura a música instrumental com os elementos da Cultura
HIP HOP, trazendo uma conexão entre estes estilos musicais”.
“O Proac - Programa de Ação Cul-

Divulgação

tural, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, cada vez mais vem contemplando
projetos culturais escritos por artistas

ou grupos de nosso município, o que
mostra como estamos evoluindo tecnicamente na área cultural”, completou
Rebeca.
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CRONOGRAMA CESTAS BÁSICAS
— MAIO/2022 —
SEGUE O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS,
PELO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO
MÊS DE MAIO/2022:

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2022

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA – PPP
ORDEM DO DIA: Considerações iniciais quanto a MIP recebida da Empresa 7VET – Hospitais
Veterinários LTDA, referente a produção de estudo de modelagem e viabilidade econômicoﬁnanceiro para a implantação, operacionalização e gerenciamento dos serviços veterinários para
cães e gatos no município de Pindamonhangaba. Bem como distribuiu cópia, aos membros desta
CMGP, de documento proposto encaminhado pela 7Vet através de Protocolo.
DELIBERAÇÃO: MIP da Empresa 7 Vet – Hospitais Veterinários LTDA, abertura de prazo conforme
RESOLUÇÃO Nº 02 DE 24 DE MARÇO DE 2022, para apresentação de mais propostas.
Deliberações Finais: Decidiram os conselheiros aprovar por unanimidade a ordem do dia.

- Dia 30/05 (Segunda-feira) - Somente servidores com nomes iniciados
pelas letras A, B, C, D, E;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Dia 31/05 (Terça-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas
letras F, G, H, I, J, K, L;
- Dia 01/06 (Quarta -feira) - Somente servidores com nomes iniciados
pelas letras M, N, O, P, Q;
- Dia 02/06 (Quinta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados
pelas letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
- Dias 03/06 (Sexta-feira) e 06/06 (Segunda-feira) - servidores que não
retiraram a sua cesta básica no dia correspondente à inicial de seu nome.
Observações:
01) Os servidores aposentados (com idade acima de 60 anos) e gestantes
deverão ser atendidos de forma preferencial, ou seja, por ordem de
chegada e sem obedecer a ordem alfabética nos dias acima mencionados;
02) A entrega das cestas básicas obedecerá a ordem alfabética das
iniciais dos servidores beneﬁciados e não da pessoa que estiver retirando
as cestas (no caso de retirada da cesta básica por terceiros).
03) NÃO SERÃO ACEITOS OS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE
RETIRADA POR TERCEIROS que apresentarem rasuras, não estiverem
preenchidos corretamente ou incompletos e, que não sejam originais (não
serão mais aceitos termos xerocados parcialmente ou em sua totalidade);
04) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas.
Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ COMBATE À CRISE DO
CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará valendo até segunda ordem.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP

Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
César, para
facilitar aos servidores que residem ou trabalham
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
naquela região.
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

art 53, inciso III
ALRF,intenção
é atender da melhor maneira possível a todos os servidores e
seus familiares.
ESPECIFICAÇÃO

Salientamos
que
DÍVIDA CONSOLIDADA
(I) este período não será prorrogado em hipótese alguma.
DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível
Solicitamos
dessa forma, que todos os servidores atentem-se às datas
Haveres Financeiros
e (-)horários,
para que possamos nos adequar e fazer um trabalho mais
Restos a Pagar Processados
DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
eﬁ
ciente.
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

CONTROLE 140/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr P.R.I. EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁRIOS LTDA responsável pelo imóvel situado a AV. AMELIA PRATA BALARIN Bairro:
PARQUE DAS PALMEIRAS , SIGLA: NE121508011000 QUADRA 26 LOTE12 e 13 : inscrito
nesse município sob a sigla SO21.04.02.009.000, 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 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril,
artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notiﬁcação nº: 877/22, Autuação nº 986/22 em caso de não cumprimento, será aplicada o Valor
de R$ 606,00.

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022 (PMP 2511/2022)
Para “aquisição de drone para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Segurança, Guarda Municipal e Defesa Civil, para atividades de monitoramento
Urbano e Rural”, com recebimento das propostas até dia 03/06/2022, às 14h e início
dos lances às 14h30.
TOMADA DE PREÇOS 003/2022 (PMP 966/2022)
Para “contratação de empresa para revisão do novo código de posturas”, com
recebimento dos envelopes até dia 23/06/2022, às 08h30 e início da sessão às 09h.
PREGÃO PRESENCIAL 089/2022 (PMP 4449/2022)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos
de manutenções preventivas e corretivas, com reposição, sem exclusividade,
de acessórios, peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para
roçadeiras costal e lateral e motosserras e motores estacionários de diversas marcas
e modelos, pertencentes a esta Secretaria de Governo e Serviços Públicos, por um
período de 12 meses”, com recebimento dos envelopes até dia 03/06/2022, às 08h e
início da sessão às 08h30.

*** HOMOLOGAÇÃO ***
(CMGP) — O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS
PÚBLICO PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
RESOLUÇÃO nº 03 DE 19 DE MAIO DE 2022
O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA (CMGP), dentro das atribuições que lhe c ompete o Decreto nº 5.487 de
12/01/18; torna público que recebeu da empresa 7VET – HOSPITAIS VETERINÁRIOS LTDA, com
sede na Av. Itaqui, 210 - CEP 06.420-210, Jardim Belval, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ nº
29.161.059/0001-43, a solicitação de Manifestação de Interesse Privado (MIP) na produção de
estudo de modelagem e viabilidade econômico-ﬁnanceiro para a implantação, operacionalização
e gerenciamento dos serviços veterinários para cães e gatos no município de Pindamonhangaba.
Os estudos apresentados, poderão ou não, ser utilizados pela Administração conforme Resolução
nº 03 de 12/03/2018 em consonância ao art. 14, item IV e art. 16 da Lei Municipal nº 6.075 de
20/12/2017, ﬁcando estabelecido que:
A). A presente autorização não confere exclusividade; podendo outros entes privados apresentarem
solicitações de autorização para realizar estudos semelhantes; no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
a partir da data de publicação desta Resolução.
2º Bimestre de 2022
B). O presente projeto deverá cumprir o que determina a Resolução nº 03 de 12 de março de 2018.
SALDO
C). Não obriga o Poder Público a realizar a licitação;
Em 31 Dez 2021
No Bimestre Anterior
No Bimestre Atual
D). Será pessoal e intransferível;
(a)
(b)
(c)
E). Em nenhuma hipótese será devida indenização à autorizada por parte da Prefeitura Municipal
13.173.440,13
12.868.941,16
12.574.582,56
de Pindamonhangaba.
166.096.947,30
209.460.127,64
233.872.236,24
F). O prazo para entrega dos200.431.181,59
estudos é de 60 dias corridos,
no
máximo,
e
a
partir
do
término
do
209.673.918,38
234.346.025,78
prazo (primeiro dia subsequente) constante
no item “A” desta Resolução.
560,00
400,00
240,00
G). Posterior a entrega da documentação
analisados pela CMGP em um
prazo
34.334.794,29 apresentada, serão 214.190,74
474.029,54
-152.923.507,17
-196.591.186,48
-221.297.653,68
de 30 dias corridos a contar
da data do recebimento, podendo
ser requerido sobrestamento
de
prazo por um ou mais membros desta CMGP.
2.792.331,21

-155.715.838,38

2.792.331,21

2.792.331,21

-199.383.517,69

-224.089.984,89

PERÍODO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO

No Bimestre
(c - b)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP
Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

Relatório
RESULTADO NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

(CMGP) — CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO – PRIVADAS

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar titular Rodolfo F. de Rocha (08 de junho a 07
de julho de 2022), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar
desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente:
1º MAURO DA SILVA LOPES JÚNIOR
O Conselheiro Suplente acima citado 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 ﬁm de tratar da substituição do
Conselheiro Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se oﬁcialize no prazo citado, informamos que convocaremos o 3º
Suplente.

Jan até o Bimestre Atual
(c - a)
-24.706.467,20

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 032/2022 (PMP 1291/2022)
A autoridade superior homologou, em 10/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “contratação de serviço de lavanderia para atender o Centro de Acolhimento
Provisório para moradores em situação de rua”, em favor das empresa RZ Marcon
ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-4,40; 02-19,20; 03-6,60; 04-3,30.

-68.374.146,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

VALOR

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
LRF, art 53, inciso III

18.744.000,00
2º Bimestre de 2022
SALDO

ESPECIFICAÇÃO

Em 31 Dez 2021
(a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)

No Bimestre Atual
(c)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

13.173.440,13

12.868.941,16

12.574.582,56

166.096.947,30

209.460.127,64

233.872.236,24

200.431.181,59

209.673.918,38

234.346.025,78

560,00

400,00

240,00

Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

No Bimestre Anterior
(b)

34.334.794,29

214.190,74

474.029,54

-152.923.507,17

-196.591.186,48

-221.297.653,68

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

2.792.331,21

2.792.331,21

2.792.331,21

-155.715.838,38

-199.383.517,69

-224.089.984,89

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba estará realizando no
próximo dia 31 de maio de 2022 às 15 horas, na Câmara de Vereadores,
a Audiência Pública do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior
(RDQA) referente ao 1º Quadrimestre de 2022. Todos estão convidados.
(1ª/3x)

PERÍODO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO

No Bimestre
(c - b)

RESULTADO NOMINAL

Jan até o Bimestre Atual
(c - a)
-24.706.467,20

-68.374.146,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

18.744.000,00

ISAEL DOMINGUES

CLÁUDIO MARCELO DE GODOY FONSECA

JOÃO CARLOS MUNIZ

TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA

PREFEITO

SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DIRETOR DEPTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

CONTADORA 1SP249994/O-0

CPF: 057.274.228-25

CPF: 199.215.798-78

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002467-60.2020.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
WELLINGTON URBANO MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AMANDA NATÁLIA PINTO, RG
56498508, CPF 488.753.078-14, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de LIBERTY SEGUROS S/A, processo nº 1002467-60.2020.8.26.0445, alegando em síntese que é credora do
valor de R$ 10.390,20 (09/06/2020), além de correção monetária, juros de mora e cláusula penal de 20% pelo
inadimplemento da Confissão de Dívida assinada pela ré. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague integralmente a dívida, acrescida de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito; ou no prazo de 15 dias oponha embargos à execução.
Não sendo paga a dívida ou contestada a ação, proceder-se-á arresto de bens, tantos quantos bastem para o
pagamento integral da dívida; a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 22 de março de 2022.
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GeoSIAP - PMPINDA - TAOLIVEIRA

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES
“FEIRA LIVRE – MOREIRA CÉSAR”
1. INTRODUÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Administração – Setor de Divisão de Posturas e a Subprefeitura de
Moreira César, através do presente Edital de Chamamento, torna pública
a convocação de ambulantes interessados em comercializar hortaliças,
verduras, legumes, raízes, tubérculos, frutas, especiarias, leite e derivados,
ISAEL DOMINGUES
CLÁUDIO MARCELO
DE GODOY
pão, biscoitos, bolachas, farinhas,
cereais, especiarias,
caldo
deFONSECA
cana,
PREFEITO
SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
pastéis e churrasquinho.
CPF: 057.274.228-25
GeoSIAP - PMPINDA - TAOLIVEIRA

2. DO OBJETO
Constitui objeto do presente chamamento o preenchimento de 20 (vinte)
vagas para prática de atividade ambulante observadas as condições
estabelecidas na legislação pertinente e neste termo de referência.
Após o credenciamento será realizado sorteio para classiﬁcação de todos.
A FEIRA LIVRE será no dia 19 DE JUNHO (domingo) e funcionará DAS
6H00 ATÉ AS 13H00, no Estacionamento localizado entre a Avenida José
Augusto Mesquita e a Rua Maria Luiza Machado Salgado, no Distrito de
Moreira César.
O credenciamento será válido para o dia 19/06/2022 e possíveis novas
datas a ser informada previamente pela Administração Pública, para
convocação e pagamento das possíveis taxas.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7. OBRIGAÇÕES DO AMBULANTE

Poderão participar do chamamento os ambulantes interessados que
atenderem às exigências deste edital e que se enquadrarem nos critérios
relacionados abaixo:

7.1 Providenciar a montagem das barracas no local pré-determinado pela
Fiscalização de Posturas;
7.2 Portar a autorização concedida durante o exercício da atividade para
eventuais ﬁscalizações;
7.3 Manter o local em que exerce a atividade em completas condições de
asseio e limpeza, bem como realizar o recolhimento de eventuais detritos
no local;
7.4 Vender produtos em bom estado de conservação e dentro da validade,
de acordo com a legislação vigente;
7.5 Usar papel adequado para embrulhar os gêneros alimentícios;
7.6 Respeitar o horário de trabalho determinado pela Administração;
7.7 Cumprir ordens e instruções emanadas pela autoridade competente.

CARLOS
MUNIZ
TANIA APARECIDA DE
OLIVEIRA D'AVILA
4.1JOÃO
Não
possuir
débitos anteriores
relacionados
a atividade de ambulante;
4.2 CPF:
Ser
maior de 18 anos; CONTADORA 1SP249994/O-0
199.215.798-78
4.3 Não ser funcionário da Administração Direta e indireta do Município,
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ativos, licenciados ou em cargos de provimento em comissão;
4.4 Fica vedada a apresentação de mais de uma inscrição por participante.

DIRETOR DEPTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

5. DA HABILITAÇÃO
Serão consideradas habilitadas os participantes que apresentarem os
documentos abaixo relacionados:
5.1 Documento pessoal que contenha RG e CPF;
5.2 Cópia do comprovante de residência em nome do requerente, ou que
comprove a relação parentesca;
5.3 Certidão de regularidade eleitoral;
5.4 Certidão de antecedentes criminais estadual emitida pela SSP-SP
através do link https://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx;
5.5 Informação do tamanho da barraca / banca que será utilizada para
exercer a atividade;
5.5.1 As vagas disponíveis comportam barraca / banca nos tamanhos: 2 x
3 metros ou 2 x 4 metros ou 2 x 5 metros;
5.6 Fotos legíveis da banca / barraca.

8.

CRONOGRAMA
***

Data

Inscrição

23/05 a 03/06/2022

Sorteio

06/06/2022

Publicação dos sorteados

07/06/2022

Convocação

07/06 a 10/06/2022

Emissão das taxas

13/06/2022

6. DA CLASSIFICAÇÃO / SORTEIO

Emissão das autorizações

Até 17/06/2022

A inscrição deverá ser conforme abaixo:
- Por meio eletrônico https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento
a partir das 00h00 do dia 23 de maio de 2022 até as 23h59 do dia 03 de
junho de 2022.

Caso sejam recebidas inscrições além do número de vagas disponíveis,
após o encerramento das inscrições e da habilitação será realizado sorteio
de classiﬁcação da seguinte forma:

Realização da Feira Livre

19/06/2022

a) acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br;
b) localizar no site o link correlato ao “ATENDIMENTO ELETRONICO”;
c) localizar na página “PROTOCOLO”;
d) inserir e-mail e senha (caso ainda não possua cadastro, será direcionado
para a tela de cadastro – preencher todos os dados);
e) procurar o assunto “INSCRIÇÃO PARA FEIRA LIVRE DE MOREIRA
CÉSAR”;
f) anexar os documentos solicitados no Item 5.

6.1 Será eletrônico e o resultado divulgado pela internet no site da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
6.2 Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio;
6.3 Só irão participar do sorteio os inscritos que apresentarem dentro do
prazo os documentos exigidos conforme expostos neste Edital;
6.4 Também serão sorteados participantes para compor a lista de vagas
de suplência, em número correspondente a 50% (cinquenta por cento) das
vagas disponíveis neste Edital, a ﬁm de preencher eventuais vagas.

- Ou através do atendimento presencial, no Paço Municipal ou na
Subprefeitura de Moreira César, a partir das 8h00 do dia 23 de maio de
2022 até as 16h00 do dia 03 de junho de 2022.

Uma vez elaborada a Lista dos Sorteados, o resultado será HOMOLOGADO
e publicado o ato no Diário Oﬁcial do Município e no Site da Prefeitura
Municipal.

3. INSTRUÇÕES
Os interessados em participar do presente chamamento deverão
retirar o Edital Completo e seus anexos por meio eletrônico (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br) e requerer sua inscrição, preenchendo os
requisitos e apresentando os documentos exigidos neste edital.

Chega
de boleto
em papel.
Agora
é tudo

ONLINE!

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
Será cassada a permissão do ambulante na ocorrência das seguintes
hipóteses:
9.1 Exercer a atividade fora do local determinado pela Administração
pública ou ceder o espaço a terceiros;
9.2 Transferir a permissão de comércio ambulante para terceiro;
9.3 Possuir mais de uma permissão ou fazer uso de nomes de terceiros
para obtenção de outra permissão;
9.4 Adulterar ou rasurar documentos necessários à sua atividade;
9.5 Comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo com sua
permissão.

IPTU, ISS fixo
e Taxas online.

Seus carnês em
formato digital.

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:

WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Tribuna do Norte
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saúde

Pinda amplia público para vacinação
contra gripe e sarampo
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba segue com a vacinação contra gripe e sarampo
esta semana.
Até 27 de maio (sexta-feira),
a vacinação contra gripe será
aplicada em professores, gestantes, puérperas, pessoas com
60 anos ou mais, trabalhadores
de estabelecimentos de saúde,
crianças de seis meses a menores de cinco anos e pessoas
com deficiência, comorbidades,
caminhoneiros, trabalhadores
portuários, Trabalhadores de
transporte coletivo (rodoviários, passageiros, urbanos, e de
longo curso), forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema
prisional; a imunização contra
sarampo será para trabalhadores de estabelecimentos de
saúde e crianças de seis meses a
menores de cinco anos.
As pessoas devem levar documento de identificação e car-

Divulgação

teira de vacinação. Quem trabalha em estabelecimentos de saúde
e de educação também deve levar documentos que comprovem o
vínculo de emprego.
ConfIra loCaIs, horárIos e PúblICos de Cada
vaCIna durante a semana
Gripe e sarampo para todos os públicos contemplados
pelo Governo do estado
locais: PSF Jardim Regina, PSF Feital, PSF Eloyna, PSF Triângulo,
PSF Santa Cecilia, UBS Azeredo, PSF Vale das Acácias, UBS Ipê II, UBS
Vila São Benedito, PSF Arco Iris, PSF Araretama III, UBS Bem Viver,
UBS Vila Rica, PSF Cruz Grande, PSF Bonsucesso e PSF Bela Vista.
Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Gripe e sarampo
local: sala de vacina central (Ciaf/Saúde da Mulher)
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 15 horas
Gripe e sarampo
ubs Crispim
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para crianças de seis meses a menores de cinco anos
Gripe e sarampo
Psf Cidade Jardim
Segunda a sexta-feira, das 13 às 16 horas:

Para todos os grupos contemplados nas
campanhas de vacinação
Gripe e sarampo
Psf maricá
Toda segunda-feira, das 13 às 15h30
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação
Gripe e sarampo
Psf Goiabal
Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação
Gripe
estacionamento shibata Centro
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para toda população a partir de 12 anos contemplados na campanha de vacinação contra gripe.

Covid-19: Cidade mantém vacinação da 4ª dose para
pessoas com 60 anos ou mais nesta terça-feira (24);
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém vacinação para idosos com 60 anos ou
mais na terça-feira (24); demais
públicos seguem normalmente.
Confira locais e horários.

1ª dose: Crianças de 5 anos
(população geral)

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.

1º dose: a partir de 6 anos
(população geral)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César)
e Estacionamento Shibata Centro.

2ª dose:

Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC /
SINOVAC / BUTANTAN (a
partir de 6 anos)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata
Centro.

ASTRAZENECA (Conforme
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH
(Conforme agendado na
carteirinha )

Das 08 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos
(Conforme agendado na
carteirinha)

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou esquema
vacinal completo há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César)
e Estacionamento Shibata Centro.

3º Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a
17 anos com alto grau
de Imunossupressão e
esquema vacinal completo
há 8 semanas

Das 8 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

4º Dose / Segunda dose
Adicional (População
acima de 18 anos com alto
grau de Imunossupressão
e que tenham tomado a 3º
dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César)
e Estacionamento Shibata Centro.

60 anos ou mais e que
tenham tomado a 3ª dose
há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César)
e Estacionamento Shibata Centro.

Atenção

- A Secretaria de Saúde informa que os frascos de vacina são
multidoses e possuem validade
de 6 até 8 horas após abertos.
Assim, para evitar desperdício,
pode ser solicitado àqueles que
chegarem próximo ao horário de
encerramento que retornem outro dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um
documento de identificação (RG
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação
preenchido (disponibilizado no
site da Prefeitura). Originais e
cópias.
- Quem perdeu a carteirinha de vacinação da Covid-19,
favor procurar o posto que irá
tomar a próxima dose e pedir a
segunda via. É necessário levar
um documento com foto e preferencialmente informar o dia
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e
deficiências infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas,
valvopatias,
miocardiopatias
e pericardiopatias, doenças da
aorta, grandes vasos e fístulas
arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas,
próteses e implantes cardíacos,
talassemia, síndrome de Down,
diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de
artéria estágio 3, hipertensão
estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovas-

cular, doença renal crônica,
imunossuprimidos (incluindo
pacientes oncológicos), anemia
falciforme, obesidade mórbida,
cirrose hepática e HIV.

Grau de imunossupressão
de adultos

Indivíduos que possuam:
I - Imunodeficiência primária
grave; II - Quimioterapia para
câncer; III - Transplantados
de órgão sólido ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids com CD4 < 200
cel/mm3; V - Uso de corticóides
em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14

dias; VI - Uso de drogas modificadoras
da resposta imune*;
VII - Pacientes em
terapia renal substitutiva (hemodiálise); VIII - Pacientes
com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas
(reumatológicas,
auto inflamatórias,
doenças intestinais
inflamatórias);
Drogas modificadores de resposta imune consideradas para
fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas
imunossuprimidas (checar no

Divulgação

informe técnico).
Dados sujeitos a alterações, em
caso de dúvida ligue: (12) 36481912 (Sala de Vacina do Ciaf).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.

município registra 289 casos novos,
114 recuperados e nenhum óbito
por Covid-19 na última semana
O boletim da Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba contabilizou, do dia 17
(terça-feira) ao dia 23 (segundafeira), 289 novos casos, 114 recuperados e nenhum óbito. No
total, 34.133 moradores de Pindamonhangaba testaram positivo para Covid-19.
As UTIs públicas estão com
10% de ocupação e as UTIs privadas estão com ocupação de
50%. As enfermarias estão com
8% de ocupação, somados leitos
públicos e privados.
O número total de doses
de vacinas aplicadas está em
376.108 (números atualizados
até as 13h01 de 23 de maio),
146.078
primeiras
doses,
134.117 segundas doses, 4.572
doses únicas e 91.341 doses adicionais.
Diante do cenário epidemiológico controlado, o boletim passará a ser divulgado semanalmente, todas as segundas-feiras.
A Secretaria de Saúde alerta
a população para que procure
os gripários em caso de sinto-

mas de covid-19 (Pronto-Socorro, UPA Moreira César ou UPA

Araretama)
imediato.

para
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história

Altair Fernandes Carvalho

(altairfernandes@hotmail.com)

Notas policiais de antigamente

Ocorrências negativas que envolveram a adolescência e juventude na Pinda das primeiras décadas do século passado

S

Arquivo TN

emana passada relembramos a atividade dos meninos que usavam
carrinhos de mão para fazer carreto na feira livre. O transporte daquilo
que as donas de casa adquiriam na feira e no mercado era feito nos carrinhos
disponibilizados para o carreto. Hoje recordaremos alguns fatos e feitos, infelizmente, negativos, ligados aos “meninos”
da Pinda de outros tempos.
Inicialmente, vamos voltar ao ano de
1917... Segundo o jornal Tribuna do Norte (edição 6/11/1917), o então delegado de
polícia local, Dr. Pacheco Salles, havia tomado conhecimento de atos vandalismo
ocorridos à noite no centro da cidade...
Vandalismo estudantil

Futebol em frente
ao jornal Tribuna
Em 1919, quando a Tribuna funcionava na rua Dr. Monteiro Cesar, via que
liga o Largo São José - cruzando a “Fernando Prestes”, a “Deputado Claro Cesar”, foi do próprio jornal a reclamação
publicada na edição de 20/3/1919:
“Seria de toda a conveniência que o Dr.
Carvalho Franco, zeloso delegado de Polícia, uma providência tomasse no sentido
de por um paradeiro às partidas de futebol pelas nossas ruas”.
O corre-corre atrás da bola e a gritaria andava incomodando o pessoal da
Folha de João Romeiro: “Na rua de nossa
redação é um barulho infernal com essas
partidas e admirados estamos como os
vidros das nossas vidraças ainda conservam intactos”.
Manifestando-se contrários àquela
prática esportiva realizada de improviso em vias públicas, destacavam: “Certo,
o exercício de futebol, em campo adrede
preparado é um salutar exercício. Quando, porém, praticado em ruas estreitas
como a do Dr. Monteiro Cesar, com a gritaria que fazem, é insuportável.”

A partir de 1918 a cadeia pública de Pindamonhangaba passou a funcionar
juntamente com o forum em prédio localizado na esquina da “Martin
Cabral” com a “Campos Sales”. A delegacia ﬁcava nos fundos desse prédio
(foto acima), esquina da “Campos Sales” com a “Rubião Junior” (local
atualmente ocupado pelo pátio da feira de produtos hortifrutigranjeiros)
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providência de modo a que, de uma vez
para sempre, se acabem as correrias e algazarras dos moleques na citada rua”.
Detido furtando
lâmpadas do poste
A edição de 29/9/1920 falou de uma
prisão efetuada pela polícia: “Na noite
de 27 para 28, a polícia prendeu um moço
quando, com auxílio de um bambu, retirava lâmpadas dos postes de iluminação
pública. Nas declarações prestadas, esse
moço disse que alguns de seus companheiros praticam habitualmente esse ato
para substituir por boas as lâmpadas inutilizadas de seus quartos”.
Finalizando a nota, revelava a Tribuna: “Segundo declarações prestadas pelo
gerente da empresa de iluminação,esses
furtos são constantes e, em algumas noite, o número de lâmpadas furtadas atinge
a cinquenta”.

Nem a Casa Paroquial escapou
Já a edição da Tribuna de 22/10/1922
registrou um ato de vandalismo praticado na Casa Paroquial, a casa do pároco,
na época ainda era o padre José (José Soares Machado), o padre João (João José
de Azevedo) viria dois anos depois. A
localização era a mesma, rua Marechal
Deodoro, onde desconhecidos, depois de
pularem o muro, arrombaram uma das
portas, inutilizaram a instalação elétrica
e furtaram lâmpadas (objeto valioso na
época). Não satisfeitos, ainda deixaram
aberta a torneira do porão, alagando o
pavimento térreo, com sério prejuízo
para a segurança do prédio que na época
era construção recente.
“Só mesmo espíritos perversos poderiam ter a coragem de cometer abusos
da natureza dos que vimos a expor”, comentou, complementando seu artigo, o
articulista da Tribuna.
San Martin

Pedido de policiamento
Nesta, da edição de 16/11/1919 da Tribuna, o pedido era ao delegado Dr. José
Dantas da Gama, no sentido que fosse destacado, no período da tarde, um soldado
para fazer o policiamento da rua José Bonifácio (atual “Bicudo Leme”). No trecho
compreendido entre o largo da Matriz e
travessa Visconde de Pindamonhangaba.
Segundo o artigo, “Na hora acima
mencionada um grupo de incorrigíveis
garotos, inventa mil diabruras, ocasionando o desassossego dos que residem
nessa parte de nossa cidade”.
Solidário aos seus assinantes mais interessados numa providência policial, o
jornal concluía: “Atendendo à reclamação de vários assinantes residentes nesse
local, solicitamos da polícia uma urgente

San Martin

“Um grupo de indivíduos armados de
varas, percorreu algumas ruas da cidade
quebrando as lâmpadas de iluminação
pública e invadindo a estação da Central
do Brasil, fazendo distúrbios na chegada do noturno”. Tendo procurado saber
quem eram os autores desse malfeito, o
delegado acabou chegando a um grupo
de estudantes da Escola de Farmácia de
Odontologia.
“O Dr. Pacheco Salles tomou as providências necessárias intimando os perturbadores da ordem a comparecerem
à delegacia, onde aplicou-lhes o castigo
merecido”, registrou a Tribuna na referida edição. Em seguida, o redator TN
faz uma observação atenuando a ação
dos estudantes sobre o acontecido: “...a
mocidade estudiosa e inteligente de nossa escola, não tem nenhuma responsabilidade nos atos de selvageria que vimos
narrando”.
Com a intenção de não generalizar a
conduta dos jovens estudantes da escola
superior, assim conclui: “Essa mocidade que é estimada pela nossa cidade, estamos certos, não é solidária com meia
dúzia de indivíduos mal educados, que só
tem algum valor justamente por estarem
matriculados, numa escola superior, e
de tradições com a Escolade Farmácia e
Odontologia”.

Um poema a João Romeiro

Retratinhos

É velhinho, mas bem forte,
não faz lá casos dos anos,
e nem da vida o transporte
que ameaça os veteranos.
Na imprensa caminhos planos
pisa p’ro sul ou p’ro norte,
desprezando essa corte
dos que podem causar danos.
Foi magistrado integérrimo,
do civilismo é acérrimo
chefe de grande valia.
Pouco sai, é mui caseiro,
apesar de ser – romeiro –
e andar sempre em romaria.
Peopê, Tribuna do Norte
19 de março de 1911
NOTA. Nesta quinta-feira, 26 de
maio, completa-se 180 anos do nascimento de João Marcondes de Moura
Romeiro. O fundador do jornal Tribuna
do Norte faleceu, aos 73 anos, em 8
de julho de 1915.

Nem a Casa Paroquial (foto antiga) escapou de atos de vandalismo

