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Começa Festa de S. Vicente de Paulo
Divulgação

A partir desta quarta-feira (3),
a comunidade da Paróquia São Vicente de Paulo, em Moreira César,
promove mais uma edição da tradicional festa em louvor ao santo. Este
ano, o evento comemora 55 anos de
realização e conta com uma extensa programação. Na área religiosa
haverá novenas e missas diárias,
além da procissão do padroeiro no
dia da festa. Na parte social contará com diversos shows, quermesse,
bingo e passeio ciclístico. As missas,
os shows e toda a atividade social
serão centralizados na Igreja Santa
Rita de Cássia, no Vale das Acácias.
A Igreja Matriz vai receber somente
a novena, a missa do dia da festa e a
partida da procissão. Uma das atrações de destaque será a implantação
de uma Cruz Luminosa, na praça da
Igreja Matriz – ato que também comemora o Jubileu de Esmeralda da
Paróquia.
SÃO VICENTE 3

INCÊNDIO
DESTROI
CASARÃO NA
‘SÃO JOÃO
BOSCO’
PÁGINA 5

Igreja São
José completa
166 anos
A Tribuna traz nesta edição os 166 anos da Igreja de
São José, que é considerada
um marco histórico e arquitetônico de Pindamonhangaba. A página traz ainda fatos curiosos e controversos
sobre este patrimônio do
município.
HISTÓRIA 6

FANFARRA DO
CASTOLIRA VAI
PARTICIPAR DOS
DESFILES DA
INDEPENDÊNCIA
PÁGINA 2

Tradicional passeio ciclístico da festa, que acontece no domingo, reúne moradores de Pinda e região

Novelis de Pinda abre inscrições
para programa de estágios
A indústria Novelis abriu, nesta semana, as inscrições para o processo seletivo de seu programa de estágio para
as vagas em Pindamonhangaba. Podem
se inscrever pessoas com idade acima
de 18 anos e que estejam cursando graduação em diversas áreas. A exigência é

que a conclusão aconteça até dezembro
de 2015 ou até dezembro de 2016. Os interessados precisam ter inglês em nível
avançado e conhecimentos no pacote
Ofﬁce. O trabalho vai ser executado de
segunda a sexta-feira, com jornada de
seis horas ao dia.
PÁGINA 5
Divulgação

Empresárias
da cidade
debatem
economia
em SP

As empresárias da Acip
- Associação Comercial e
Industrial
de
Pindamonhangaba debateram ideias
inovadoras de economia e
responsabilidade social durante o 1º Congresso Estadual da Mulher em São Paulo.
As representantes de Pinda se destacaram entre as
500 participantes do evento,
devido às sugestões apresentadas e ao envolvimento na
discussão de temas ligados à
franquia, publicidade e tributos ﬁscais.

PÁGINA 5

PINDABAR
APRESENTA
‘QUARTA
SERTANEJA’

PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO
QUARTA-FEIRA

20º
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DIToRIal
Não é certo

Se aprovado, projeto de lei
protegerá mais os bandidos
do que a sociedade

N

ormalmente após uma rebelião ou
conflito dentro dos presídios é que
se encontram o maior número de facas, canivetes e outros acessórios utilizados
como arma pelos detentos. Algumas imagens
chocam, pois dá a impressão que por traz dos
muros do sistema prisional há mais equipamentos de batalhas que a própria polícia. Especialistas em segurança estimam que para
cada detento haja de 0,8 a 2,3 armas em presídios do Brasil. E sobre drogas... iii, nem há
cálculo sobre o caso.
Para os funcionários dos presídios e para os
condenados e que estão sob a tutela do Estado,
o maior perigo são os itens cortantes e, em alguns casos, até revólveres e pistolas. Para nós,
que estamos do lado de fora, o grande dano é o
celular e outros mecanismos de comunicação.
Por mais que os governos instalem aparelhos para inibir as frequências telefônicas nos
presídios, sabemos que é possível dar um ‘jeitinho’. Sob o efeito de curiosidade, em Pindamonhangaba e mais frequentemente em
Taubaté e Tremembé, recentemente tem havido assaltos onde o bandido questiona a vítima
se o celular é da TIM. O motivo exato ainda
não foi investigado, mas especialistas em telecomunicações acreditam que o sinal da empresa de origem italiana ‘pega melhor’ dentro
dos presídios. Se for isso mesmo parece piada:
logo da TIM?!
Sendo de uma operadora ou de outra, eles
utilizam os celulares para continuar ‘comandando’ as facções. E fazem de tudo para ter
acesso aos aparelhos. Tentam subornar carcereiros, diretores, encomendam drones, pombos treinados etc., a ficção hollywoodiana passa longe da criatividade dos bandidos. Mas a
ação de maior sucesso é usar uma pessoa para
levar o instrumento para eles. Como existe a
‘visita íntima’, os internos se aproveitam do
fato e pedem para o parceiro (a) trazer os
itens escondidos nos orifícios corporais. Assim, uma das tentativas do Estado para impedir o êxito criminal é realizar a ‘revista’
dos visitantes.
Agora, porém isso pode acabar. Não, não o
direito dos presos de se comunicarem com o
mundo externo, mas as revistas íntimas. Considerada vexatória, desumana ou degradante
por ideologistas e membros de direito e defesa
de um monte de classe, embora não seja muito
diferente de um exame médico do exército, a
revista pode acabar.
O Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária aprovou o PLS – Projeto de Lei
do Senado e publicou nessa terça-feira (2) a
recomendação para o fim da inspeção e ainda
pede o uso de equipamentos eletrônicos detectores de metais, aparelhos de raio-x, scanner corporal, dentre outras tecnologias capazes de identificar armas, explosivos, drogas ou
outros objetos ilícitos.
Porém, as gestantes e pessoas com limitação física que não puderem ser diagnosticadas
com os equipamentos eletrônicos estão livres
para levar a ‘alegria aos detentos’.
Agora, o PLS está na Câmara do Deputados.
Vamos ver o que se pode fazer para inibir o
crime. A sociedade está com medo.

Fundação Dr. João Romeiro
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Fanfarra das escolas municipais
estreia nos desfiles de Independência
Os desfiles em comemoração à Independência do Brasil serão especiais
neste ano. Além da importância da
data e de todos os preparativos que estão sendo feitos tanto pelos organizadores da Prefeitura, quanto pelas instituições que irão se apresentar, neste
ano será destaque a estreia da Fajure
– Fanfarra Julieta Reale, formada por
alunos da escola municipal do Castolira, e que representará toda a Rede Municipal nos desfiles de Moreira César
na sexta-feira (5) e da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, sábado (6).
Com um total de 70 componentes,
a Fajure participará do desfile com
percussão (surdo, bumbão, surdinho,
caixa, repique e prato) e balizas. Todos são alunos da escola do Castolira
e iniciaram os ensaios no começo de
agosto, com a participação do voluntário Adilson Sambinha e das gestoras
da unidade.
Os instrumentos musicais são
da Secretaria de Educação da Prefeitura, que teve a iniciativa do
projeto para o resgate da cultura e autoestima dos alunos e para
aprendizagem de uma nova habilidade.
A gestora da unidade escolar
também tem papel fundamental
no projeto, devido sua experiência
com fanfarras que existiam anteriormente na Rede Municipal.
Para participar da Fajure, os

Maria Fernanda Munhoz

alunos interessados - e que tiveram
a autorização dos pais - precisam
seguir as seguintes regras: disciplina, assiduidade e boas notas.
Os professores acompanham o andamento em sala de aula e contam que
a música já levou a grandes transformações no comportamento das crianças. Os ensaios são realizados de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas.
O voluntário Adilson Sambinha contou que a fanfarra começou do zero e
por isso é necessário muito empenho
de todos. “As crianças começaram se
familiarizando com os instrumen-

Desfiles da Independência

CoNseLHo MuNiCiPaL Da Pessoa
CoM DeFiCiêNCia De PiNDaMoNHaNGaBa

Sexta-feira (5)

CONVOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

8h – hasteamento das bandeiras
8h30 – Desfile cívico
Local: avenida das margaridas, moreira César

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 8ª Reunião
Ordinária de 2014, a realizar - se:
Dia:
Horário:
Local:
Pauta:
•
•
•
•
•
•

04/09/2014
9h (nove horas)
OAB – CASA DO ADVOGADO
Rua Dr. Gregório Costa, 249 – Centro – 3642.4234

Sábado (6)
9h – Desfile cívico
Local: avenida nossa Senhora do bom Sucesso, Pindamonhangaba

Leitura de ata
Evento dia 20/9 - dia nacional de luta da pessoa com deficiência
Viva Pinda
Inclusão na escola - parceiros
Atendimentos emergenciais
Esclarecimentos e informes

Domingo (7)
10h – hasteamento das bandeiras
Local: obelisco da Praça monsenhor marcondes, centro
14h - contação de histórias e visita guiada pela exposição “Família
imperial e Real do brasil” e outras exposições. Entrada gratuita.
Local: museu histórico e Pedagógico dom Pedro i e dona Leopoldina

andrea Campos sales Martins
Presidenta
CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
Tel.: OAB - 12 3642-5398 - cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br

Extrato de Termo de Rerratificação ao Termo de Ciência e Notificação do
Convênio n.º 36/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Educação, Cultura e Turismo / Associação de Pais e amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba
Processo n.º 32811/2014 - Subvenção
Retificação a publicação do dia 30/04/2014, página 10.
Convênio n.º 42/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo / Associação dos Salesianos Cooperadores
de Pindamonhangaba
Processo n.º 04454/2014

V

tos e aprenderam a tocar. Agora, é só
ensaiar”, contou Sambinha, que tem
grandes planos para as crianças. “Após
o desfile, nossa intenção é preparar o
grupo para participar de competições”,
afirmou.
A outra gestora, que está há mais
tempo na escola Julieta, complementou que a fanfarra trabalha a autoestima das crianças, que se sentiram
honradas em representar a Rede Municipal de Ensino. Funcionários da escola também foram contagiados pelo
clima de preparação dos desfiles, ajudando nos ensaios.

bar inaugura nova atração
O PindaBar inaugura nesta quarta-feira (3)
a “Quarta Sertaneja”. O
evento acontece a partir
das 20 horas e vai contar
com apresentação da Ban-

anguarda

lITERáRIa

* José Valdez de Castro Moura

QUESTionamEnToS
E CREnÇaS FiLoSÓFiCaS

As crianças perguntam sempre. Certa vez, uma
criança muito esperta, de aproximadamente 11 anos de
idade, interrogou-me: “ Você sabe de onde a gente veio?
Por que existem as coisas e esse mundo tão grande?”.
Uma das palavras fundamentais do repertório vocabular delas é “POR QUÊ?”. Convenhamos que essa rede
de questionamentos no mundo infantil, e no nosso também, é algo intensamente perturbador e nos conduz a
reflexões em busca de possíveis respostas.
Interessante é que os filósofos têm uma tendência semelhante aos pequeninos (OS ELEITOS DE JESUS!).Tal fato é altamente salutar e proveitoso visto que
os maiores avanços científicos da humanidade tiveram
origem na formulação desse tipo de perguntas que sobretudo, questionam as supostas verdades. É importante lembrar que o mais discutido e festejado cientista do
século XX - Albert Einstein, afirmava que foi da leitura
do grande filósofo David Hume (filósofo escocês do século XVIII, figura - chave do iluminismo) que ele passou
a duvidar do que os outros taxavam como irredutivelmente certo. Foi questionando valores ultrapassados,
digamos assim, que caiu por terra o argumento de que
a escravidão era moralmente aceitável e que o lugar das

EXPEDIENTE

da Rodeio. As mulheres
entram de graça até as 23
horas. O bar está situado na rua São João Bosco, 172. Mais informações
pelo telefone 9 9102-2506.

mulheres era a dedicação às tarefas do lar. Assim,
na nossa cotidianeidade, o questionamento, o pensar filosófico, é realmente relevante, muito presente e ....proveitoso! Não podemos esquecer que os
avanços morais e políticos advieram da disposição
das pessoas interrogarem e, como o autor da “Teoria da Relatividade”, rejeitar, provar o que muito
tinham como verdades absolutas. Não existe mais o
“Petrus locutus est, causa finita est!” (“Pedro falou,
a questão terminou!”).Por mais que o “Pedro” seja
culto, domine teorias, sistemas, etc., deve ser posto
em dúvida, não é verdade? Isso ,certamente , é filosofar!
Por outro lado, na minha modesta ótica, tornase imperiosa, embora rápida, uma reflexão sobre as
crenças filosóficas. Não esqueçamos que as crenças
ditas como verdadeiras e justificadas a epistemologia denomina de conhecimento. Ora, cremos que o
mundo que nos cerca é real; que Deus existe; que
temos almas imortais; que as coisas são moralmente corretas e aceitáveis na dependência das preferências e valores subjetivos. E, isso, não tenhamos
dúvidas: tem um impacto enorme no nosso dia a
dia, senão vejamos: uma pessoa que seja convicta de
que a moralidade, o certo ou o errado é uma questão meramente subjetiva, terminará se comportando de um modo totalmente diferente de um outro
que considere ser errado trucidar e aniquilar o seu
semelhante é simplesmente uma questão objetiva.
Complicado, não? Reflitamos sobre o assunto!
*o autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor
pela USP, da Casa do Poeta de S. Paulo, da UbT, da academia
Pindamonhangabense de Letras (cadeira 21) da academia
Taubateana de Letras e da academia Paulista de Jornalismo.
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São V icente
Festa completa 55 anos

Cruz luminosa será inaugurada

AnA CAmilA CAmpos
***
A comunidade da paróquia
são Vicente de paulo, em moreira César, realiza de 3 a 8 de
setembro, a tradicional “Festa
de são Vicente de paulo”. Com o
tema “são Vicente e a alegria do
Evangelho”, a população pode
apreciar uma programação com
novena, missas, quermesse,
bingo e shows, além do tradicional passeio ciclístico. Este
ano as atividades serão sediadas
no pátio da igreja santa Rita de
Cássia, no Vale das Acácias.
A novena será realizada diariamente na igreja matriz a partir das 15 horas e as missas serão
celebradas às 19 horas na igreja
santa Rita de Cássia.
o evento, que tem o apoio da
prefeitura, acontece sempre no
mês de setembro, quando é comemorado o Dia do Ancião. De acordo com o registro do livro Tombo
da paróquia, antigamente, a festa
era celebrada no dia 19 julho, dia
do santo que leva o nome da festa. A data foi alterada somente
devido à mudança do calendário
hagiológico (relacionado à vida e
à história dos santos).
Implantação da
Cruz Luminosa
Este ano, um dos maiores
acontecimentos da programação é a implantação de uma
Cruz luminosa, na praça da
igreja matriz – ato que também
comemora o jubileu de esmeralda da paróquia, ou seja, a passagem dos 55 anos de existência.
A cruz foi doada pelo sr.
Francisco Teberga, com a intenção de cumprir uma promessa a
nossa senhora.
A inauguração será feita juntamente com a cerimônia solene no domingo (7), dia da festa,
antes da procissão do padroeiro.
Este é o único dia de festa em
que a missa será celebrada na
igreja matriz.
Passeio Ciclístico
o passeio ciclístico percorre alguns bairros do distrito e
muitas pessoas, inclusive de
outros bairros outros municípios, participam tanto do percurso, como do sorteio das bicicletas e brindes.

Ana Camila Campos

Procissão sairá da Igreja Matriz no domingo (7)
As bicicletas são julgadas em
diversas categorias como a bicicleta mais enfeitada, a mais original, dentre outras. Também
concorrem aos prêmios aqueles
que preenchem os cupons que
são distribuídos na comunidade

e no local do evento.
A primeira edição foi realizada no ano de 1985, contando com
a participação de 300 pessoas.
Este ano, o passeio acontece no
domingo (7), e sairá do pátio da
igreja santa Rita de Cássia.

Atrações
na quinta-feira (4), a Camerata Jovem vai se apresentar,
seguida pela dupla César e maycon, que já é tradicional e agita
o público com sucessos do sertanejo, sem esquecer as modas de
viola e, também, arriscando algumas músicas do country norte-americano.
Shows - Diversas atrações
estão previstas para a programação. A dupla Tadeu e Rafael – os
novos nomes da música sertaneja
da região é uma delas . os jovens
fizeram sua estreia no Parque da
Cidade, durante as comemorações
dos 309 anos do município, e vêm
trabalhando em um disco próprio,
recentemente gravado, que contém seis faixas inéditas de autoria
da dupla. Além de suas composições próprias, no repertório de
Tadeu e Rafael ainda estão sucessos do “arrocha” e do sertanejo
universitário, bem como as modas
mais românticas e, até mesmo,
uma pitada de axé e de pop rock
com uma “pegada” eletrônica.
Também está prevista apresentação com o grupo negritude
Jr. Formado em 1986, eles estão

com um novo show “Diamante”,
que conta com sucessos de hoje
e sempre, com um estilo mais
acústico.
outro grupo que vai marcar
presença na edição 2014 da festa é
o Grupo pralana, que promete sacudir os presentes com os sucessos
do sertanejo universitário. os sete
integrantes também prometem
apresentar composições próprias.
Eles estão juntos desde 2013 e já
tem tradição, fazendo apresentações em diversas casas de show da
região, como o Crozariol, o pindabar e o Clube do Vaqueiro.
o evento também deve receber Fábio Henrique e Alessandro,
que vem com uma novidade: a
gravação do DVD da dupla. Além
de grandes músicos, os irmãos
são compositores, mas também
interpretam sucessos de grandes nomes da música e canções
conhecidas no país durante suas
apresentações.
no último dia de festa, a animação deve ficar por conta dos
originais do samba – grupo de
samba formado na década de 60
no Rio de Janeiro, por ritmistas de
agremiações.

Divulgação

Padre Geraldo: uma vida dedicada
à Paróquia São vicente de Paulo

O
Agnaldo Rayol foi uma das atrações da festa em anos anteriores
Divulgação

O palco da festa também já recebeu Agnaldo Timóteo

Passeio ciclístico de 2013 percorreu os bairros do distrito de Moreira César

Ana Camila Campos

cônego Geraldo Carlos
da Silva é nascido em
21 de julho de 1948, em
Borda da Mata- MG. O religioso é filho de Juvenal Carlos
da Silva (in memorian) e Ana
Francisca da Silva e foi ordenado em 1977 em Taubaté, pelo
bispo Dom Couto.
Recebeu o título de ‘Cidadão Pindamonhangabense’
no dia 10 de julho de 2002 e,
em 2008, a ‘Comenda Bicudo
Leme’.
É o pároco que conduz os
trabalhos em Moreira César
desde 1986. Além da paróquia,
ele assumiu a festa e a comunidade, promovendo várias
mudanças que beneficiaram a
população local.
Muitos organizadores e
festeiros passaram pelos preparativos do evento, sempre
orientados e liderados pelo
pároco da comunidade, que
contribui com as orientações,
tanto litúrgicas como sociais.
Este trabalho é realizado por
diversas pessoas, que com muita benevolência, sempre ajudaram a manter a Igreja.
Segundo o cônego, sua contribuição com a modernização
da festa foi baseada no trabalho com o objetivo de proporcionar um pouco mais de
cultura para o público – o que
foi acontecendo gradativamente, por meio de diversas parcerias, a começar pela expansão
da própria Igreja, que passou
por uma reforma para oferecer
mais conforto para os fiéis.
O tempo foi passando, a
população do Distrito aumentando e, cada vez mais, participando das atividades promovidas pela igreja. Dessa forma,
houve a necessidade de oferecer
um espaço maior para a realização dos eventos culturais, o
que proporcionou a mobilização para a criação da praça de

Divulgação

Cônego Geraldo chegou à
paróquia S. Vicente em 1986
eventos e, algum tempo depois,
do Recinto São Vito. De acordo
com o padre Geraldo, poucas
cidades tem um espaço cultural
como a Praça de Eventos de
Moreira César.
Outra mudança significativa foi a construção de casas
populares. Na época, uma área
foi cedida pelo município para
que algumas famílias pudessem adquirir a casa própria,
mas muitos não tinham condições nem mesmo de erguer
o alicerce da moradia. Com a
criação do loteamento Azeredo
I, a paróquia, por meio das
promoções e eventos, conseguiu ajudar muitas famílias
nas construções.
Todos os anos, o objetivo do
religioso é sempre promover o
melhor para a população que,
de acordo com ele, contribui
diretamente para essa realização. “Sem essa participação
(do povo), não há como realizar o evento. Embora alguns
locais do Distrito sejam mais
carentes, o público sempre
colabora com carinho e entusiasmo”, afirmou.
A pastoral da família, órgão
que faz parte da paróquia, contribui com esse envolvimento a
partir do trabalho com base na
cultura religiosa das famíliastrabalho caracterizado como
resgate e inserção religiosa.
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Dr. Marcos Aurélio solicita a Martim Cesar reitera
Professor Osvaldo
contratação de Neuropediatra informações sobre recapeamento participa de Audiência
de ruas do bairro do Socorro
para Rede Pública
Pública dos Correios
de

Fotos: AssessoriA
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de
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AssessoriA

V e r e a d o r P r o f e s s o r o s V a l d o , n o d e s ta q u e , fa l a
Presentes na audiência Pública dos correios

O vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB) participou no último dia 14, da Audiência
Pública dos Correios, realizada no
Plenário da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba.
Participaram da Audiência o
Secretário de Planejamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba eng. Jorge Baruki Samahá,
o gerente de distribuição dos
Correios - São Paulo Interior Bauru Paulo Sérgio Monteiro
da Silva, o Gestor Operacional
dos Correios de Pindamonhangaba Cláudio Pires de Oliveira
Franco, o Coordenador Operacional dos Correios no Vale
do Paraíba Adalberto Alves, o
subprefeito de Moreira César
Manoel Pereira dos Santos, além
de Diretores e Assessores da
Prefeitura de Pindamonhangaba
e dos Correios, também dezenas de carteiros e moradores
dos bairros das Oliveiras, Cruz
Grande, Parque das Palmeira,
Vitória Park, Araretama, Vila
Rica, entre outros. A audiência
foi realizada atendendo um pedido feito pelos próprios agentes da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para tratar assuntos de
interesse público relacionados as
portarias 566 e 567, que tratam
sobre o serviço dos correios e a
entrega de objetos dos serviços
postais básicos, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telé-

Vereador
dr. Marcos
aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi solicitou
nesta última segunda-feira,
dia 18, estudos e providências para contratação
de neuropediatra para a
Rede Pública de saúde.
O vereador alega que é
importante e fundamental
que a rede de saúde pública tenha profissionais
nesta especialidade. “O
Neuropediatra (conhecido
como Neurologia infantil
ou Neurologia Pediátrica) é
especialista em disfunções
neurológicas do sistema
nervoso e muscular nas
crianças e adolescentes.
Precisamos contratar urgentemente esses profissionais, para melhorar
a saúde e qualidade de
vida da nossa população”,
ressaltou o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi.
Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está insistindo na

contratação de mais psicólogos e psiquiatras para
a Rede Pública de Saúde
de Pindamonhangaba. Ele
solicitou urgência nos estudos e providências para
que seja feita a contratação
desses profissionais visando aumentar o número
de sessões de terapia individual e grupal oferecidas aos munícipes. Com
isso, o vereador procura
resolver problemas como
Depressão, Síndrome do
pânico, TOC - Transtorno
obsessivo-compulsivo, entre outros. “Com um maior
número de psiquiatras e
psicólogos, a população
terá acesso mais rápido
ao atendimento em terapia
ou em medicamentos e,
assim eles serão melhor
tratados”, esclarece o vereador. “A saúde dos pindamonhangabenses sempre
foi a minha prioridade”,
enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar melhorar a segurança dos
(DEM) reitera ao Executivo, condutores de veículos e
informações de quando se- pedestres que transitam
rão feitos o recapeamento e a pelo local.
colocação de guias e sarjetas
Recapeamento
nas ruas Manoel da Silva
asfáltico
Carvalho, rua Dez e rua José
O vereador Martim Cesar
Aneas Rodrigues, no bairro solicitou ao Poder ExecuNossa Senhora do Perpétuo tivo, providências junto ao
Socorro; considerando que, departamento competente,
em resposta ao Requerimen- para que seja realizada a
to nº 27/2014, apresentado colocação de guias e sarjetas
em Sessão Ordinária no dia e pavimentação asfáltica, na
27 de janeiro de 2014, por rua 02 (dois), e a pavimenmeio do Ofício nº 202/2014 tação asfáltica, na avenida
– GAB, foi informado Arthur dos Santos, no Loconforme reportado pela teamento Industrial Água
Secretaria Competente, que Preta, visando oferecer mais
a solicitação seria incluída segurança aos condutores
na programação de serviços de veículos que transitam
a serem executados, visando pelo local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador ricardo Piorino

Durante a última sessão
ordinária, o Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino
(PDT) apresentou diversos
requerimentos - que foram
aprovados por unanimidade –
para beneficiar vários bairros
da cidade, com a finalidade de
atender diversos pedidos que
a população tem apresentado.
Foram apresentadas seguintes solicitações:
- à Secretaria de Obras da
cidade, solicitando reparos e
manutenção do Playground
do bairro Bosque da Princesa;
- prolongamento dos cabos
da operadora de TV à cabo
NET para atendimento de residências, escolas e comércio
localizados na avenida Antonio Pinheiro Júnior;
- à Secretaria de Obras,
para que faça reparos e ma-

nutenção preventiva nas bocas
de lobo dos bairros Parque São
Domingos e Vila Bourghese;
- ao Departamento de
Trânsito visando serviços
de melhorias na pintura da
sinalização de solo no bairro
Santana;
- à Secretaria de Obras,
solicitando reparos nas tampas
de rede de esgoto que se encontram soltas e desniveladas
na avenida Francisco Lessa
Júnior (Via Expressa) e
- intensificação nas rondas
e no policiamento em todos os
bairros de Pindamonhangaba.
Para o vereador Ricardo
Piorino, é importante estar
atento aos anseios da população. “As reivindicações da
população sempre tem e terão
prioridade em nossas ações”,
concluiu o presidente da Câmara de Pindamonhangaba.

Convênio entre Município
e Santa Casa tem nova
prorrogação após aprovação

C o m u n i C A ç ã o /C VP

C o m u n i C A ç ã o /CVP

para o desenvolvimento da região.
Vamos lutar sempre por melhorias
e desenvolvimento”, destaca o
vereador Roderley Miotto.
Poupatempo
O vereador Roderley Miotto
agradece a todos os vereadores,
pela aprovação do Projeto de
Lei n° 126/2014, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a
celebrar contrato de comodato
com a Empresa Tenda Atacado,
para a instalação do Posto de
atendimento do Poupatempo no
Município.
“É mais um passo dado para
que o nosso tão sonhado Poupatempo esteja de portas abertas
em breve. Os funcionários já se
encontram em fase de treinamentos e o local já está em fase final
para a inauguração. Estou muito
feliz e satisfeito com a vinda do
complexo Ciretran x Poupatempo, para nossa cidade, onde pude,
no início de meu mandato, receber
em primeira mão a informação
do Governador. Parabenizo o
Prefeito e todos funcionários
envolvidos, para que tenhamos
o melhor Poupatempo da região,
atendendo a população de nossa
cidade com dignidade”, disse o
vereador Roderley Miotto.

de

de

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

AssessoriA

AssessoriA

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve na manhã de
segunda feira, dia 25, em uma
reunião com o subprefeito Manoel
Pereira, mais conhecido como
Mané da subprefeitura, em Moreira César.
Na oportunidade o vereador pode verificar as obras que
estão sendo feitas no Distrito e
aproveitou para fazer algumas
solicitações, entre elas a necessidade de melhorias na ponte que
liga Moreira César à cidade de
Roseira, localizada na estrada
Cachoeirinha. O local se encontra
muito perigoso para os moradores
que utilizam a ponte.
Na visita ao Distrito, Roderley
Miotto visitou obras importantes
para a região leste, bem como a
construção da creche no Jardim
Azeredo, a construção dos prédios
com cerca de 94 apartamentos,
que estão sendo feitos através
convênio entre o Governo do
Estado e a Prefeitura.
“Quero parabenizar o trabalho
que o Mané vem desenvolvendo
na subprefeitura, é visível o seu
trabalho e o crescimento de Moreira César. Foi um encontro muito
bacana, onde pude visitar diversas
obras, de extrema importância

Vereador roderley Miotto

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

e

Manoel Pereira,

subPrefeito de

Moreira césar

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
Assistentes

AssessoriA

de
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grafos - ECT, além de diversas
questões relacionadas as correções das numerações irregulares
nos logradouros, criação de uma
UD - Unidade de Distribuição, no
distrito de Moreira César, postos
avançados do tipo caixa postal
comunitária, esclarecimentos
das entregas não realizadas ou
realizadas com atrasos, além da
colocação de portas giratórias nas
agências, para total seguranças
dos agentes e dos usuários, entre
outros assuntos.
Foram definidos que serão
realizados estudos visando a
instalação de uma unidade de
Distribuição no Distrito de
Moreira César e ainda estudos
visando a instalação de Caixa
Postal Comunitária nos bairros
onde não há atendimento residencial e nos bairros da zona rural,
além de uma força tarefa entre a
prefeitura e os correios, visando
regularizar diversos logradouros
dos bairros que não recebem as
correspondências.
O Professor Osvaldo ressalta
a grande importância da realização desta Audiência Pública,
devido ao problema enfrentado
pelos funcionários dos Correios,
e espera o mais rápido possível
uma solução para a regularização
dos problemas apresentados, para
melhorar a qualidade dos serviços
prestados pelos Correios, em
Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Ricardo Piorino apresenta Roderley Miotto esteve
diversos requerimentos em reunido com subprefeito e
visita obras em Moreira César
benefício da cidade
“Obras e serviçOs irãO sanar váriOs
prOblemas dOs bairrOs”

aos

Após uma reunião com dirigentes da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram, por unanimidade, na 30ª sessão
ordinária, o Projeto de Lei nº 132/2014, de autoria do Poder Executivo, prorrogando o
prazo do convênio nº 138/2007 até o dia 21 de setembro deste ano. Entre outras atividades,
o documento prevê a execução de serviços médicos-hospitalares, urgências, emergências e
ambulatoriais de ortopedia em Pindamonhangaba. O PL 132/2014 foi incluído na Ordem
do Dia após as assinaturas legais e os trâmites regimentais.
Em mensagem ao Presidente do Legislativo, o Prefeito informa que “a prorrogação
é para que não haja prejuízo na continuidade dos serviços, em razão do vencimento do
convênio”. O Executivo informa, ainda, que o novo convênio com a Santa Casa será
desmembrado em dois instrumentos distintos, ou seja, um para serviços hospitalares
ambulatoriais e de internação de média e alta complexidade e outro para serviços de
urgência/emergência no Pronto Socorro Municipal e ProntoAtendimento Infantil 24 horas.
Ordem do Dia
Os vereadores presentes analisaram, discutiram e votaram 4 projetos nesta segundafeira, dia 1º de setembro. Os Projetos de Lei n° 177/2013, do vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB), que “Denomina de ELIAS PROFETARIBEIRO – DR. PROFETA, o CEPIC
– Centro de Práticas Integrativas e Complementares” e o n° 122/2014, do vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB), que “Denomina de CLAUDINEI SEBASTIÃO DUARTE DOS
SANTOS o trecho da Rua que tem início na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso
estendendo-se até a Rua Euclides Figueiredo” foram aprovados por 9 a zero pelo plenário.
Já Projeto de Lei n° 123/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação
de cargos em comissão, para o quadro de servidores da Fundação “Dr. João Romeiro”
foi retirado, uma vez que foi apresentado o Projeto de Lei nº 129/2014, também pelo
Prefeito, corrigindo alguns itens do projeto anterior e não houve tempo para a inclusão
na Ordem do Dia.
E, por último, o Projeto de Lei n° 127/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o
Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba” foi retirado pelo autor.
Verbas para entidades
Ainda na 30ª sessão ordinária, o plenário da Câmara de Pindamonhangaba aprovou o
Projeto de Lei nº 135/2014, do Executivo Municipal, concedendo subvenção às entidades
sociais, sem fins lucrativos do município. Receberão as verbas as seguintes entidades:
Lar Irmã Terezinha (R$ 33.300,00); Lar São Vicente de Paulo (R$ 33.300,00) e Lar da
Criança Irmã Júlia (R$ 33.300,00). O Executivo informa que no caso das 3 entidades, a
verba é dividida, ou seja, do montante que cada uma recebeu R$ 4.012,12 é de origem
federal e R$ 16.965,00 do Estado.
Cidade do Motocross
Outro projeto incluído na sessão foi o nº 133/2014, do vereador e presidente da Câmara, Ricardo Piorino (PDT) que “Declara Pindamonhangaba a Cidade do Motocross”.
Segundo o vereador, o município vem se destacando na prática do motocross e dispõe
de pista referendada por pilotos renomados de expressão nacional, que atende todos os
requisitos necessários para a prática desportiva, de acordo com a Confederação Brasileira
de Motociclismo. “Os campeonatos aqui disputados projetam o nome de Pindamonhangaba
no cenário nacional”, concluiu Piorino.
ISSQN
A última inclusão foi o Projeto de Lei Complementar nº 06/2014, do Executivo que
“Altera dispositivos da Lei nº 1.156, de 29 de dezembro de 1969 e da Lei nº 4.111, de 29
de dezembro de 2003, que dispõem sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN)”. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Homenagem
E durante a sessão ordinária, o vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
concedeu – através do requerimento nº 1.798/2014, de 25 de agosto de 2014 – um Diploma
de “Honra ao Mérito” a jovem atleta BEATRIZ JÚLIA SILVA GICA pela conquista da
medalha de Ouro na modalidade Ginástica Rítmica – individual. “Ela teve uma brilhante
participação nos 58º Jogos Regionais, em Caraguatatuba, representando e elevando o
nome de Pindamonhangaba”, enfatizou o vereador.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Novelis abre inscrições para
Programa de Estágios em 2015
Divulgação

As vagas podem ser preenchidas por profissionais de diversas áreas da graduação

associação Comercial participa do
Congresso Estadual da mulher
Na última sexta-feira
(29), a Acip - Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba, esteve
presente no 1º congresso
Estadual da Mulher Empresária. O congresso foi
aberto pelo presidente da
Facesp – Federação das
Associações Comerciais
do Estado de São Paulo,
Rogério Amato.
A gerente da Acip, Helena
Barros, participou efetivamente no evento, entregando
uma lembrança ao vice-governador do Estado de São
Paulo e ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da
República, que palestrou sobre o “Super Simples”.
O evento contou ainda com uma palestra da

Divulgação

Representantes de Pinda debateram cenário econômico atual
presidente do Magazine
Luiza, Luiza Helena Trajano que, na sequência,
participou de um “talk
show” com a presidente
da Dudalina, Sonia Hess e
a presidente do Blue Tree
Hotels. O congresso ainda

O Congresso Nacio- principal medida contida
nal aprovou um proje- nessa nova Lei é a incluto de Lei que entrará são de muitos outros segem vigor a partir de ja- mentos nos mecanismos
neiro do próximo ano, do Simples, baseada no
que modifica e amplia princípio de que o que caa Lei Geral da Micro e racteriza a micro ou a pePequena TRIBUNAL
Empresa.
A quena empresa é o valor
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abordou assuntos como
sistemas de franquias e
responsabilidade social,
com a participação da
atriz Nicete Bruno, além
de apresentar o trabalho
dos Conselhos da Mulher
Empreendedora.

Cerca de 500 mulheres
de todo o Estado de São
Paulo e de outros estados
participaram da iniciativa. Para os organizadores, a primeira edição foi
um sucesso.

de seu faturamento e não abertura e o fechameno setor no qual atua.
to de empresas, com o
Além da inclusão de cadastro único, e reduoutros setores, a nova lei, zir a burocracia para os
que vem sendo chamada empreendimentos de
de Super Simples, con- menor porte em relatém diversos dispositivos ção à obtenção do alvadestinados a simplificar a rá e de licenças.
(fonte: http://www.mauronegruni.com.br/)
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AIANDRA ALvES MARIANO
***
A Novelis, que atua
no setor de laminados
e reciclagem de alumínio, divulgou, no final
de agosto, uma nova
linha de reciclagem
na planta de Pindamonhangaba, além do
comissionamento de
uma linha de pintura
de chapas voltada a
tampas de latas de bebidas.
“Esses projetos de
expansão aumentam
nossa capacidade para
atender à crescente demanda por latas de bebidas no Brasil e permitem que a Novelis
continue aumentando
o conteúdo reciclado
em seus produtos”,

afirmou o presidente
da companhia na América do Sul, Tadeu Nardocci.
O investimento em
expansão da linha de
reciclagem reforça o
comprometimento
a
longo prazo da companhia em aumentar o
índice de conteúdo reciclado em seus produtos para 80% até 2020.
Desta forma, o setor
de reciclagem da Novelis em Pindamonhangaba, que já é o maior
da América do Sul, vai
praticamente dobrar
sua capacidade. Isto
significa passar de 200
mil para 390 mil toneladas métricas por ano
quando estiver operando comercialmente.
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dezembro de 2015 ou até
dezembro de 2016. Os interessados precisam ter
inglês em nível avançado
e conhecimentos no pacote Office.
O trabalho vai ser executado em uma escala de
segunda a sexta-feira em
uma jornada de 6 horas
ao dia.
A empresa vai fazer o
pagamento de bolsa-auxílio no valor que é compatível com o mercado
mais os benefícios que
são de praxe como: vale-refeição ou alimentação, vale-transporte ou
estacionamento no local
de trabalho, assistência
médica e outros.
O programa de estágio tem duração de até
dois anos. Para mais
informações sobre as
vagas, os estudantes
devem acessar a página
do Ciclo Novelis no facebook: https://www.
facebook.com/CicloNovelis. As inscrições seguem até o dia 9 de setembro.

Empresa divulga nova
linha de reciclagem

o que é o Super Simples?

Classe – Assunto:

AIANDRA ALvES MARIANO
***
A Novelis abriu, nesta semana, as inscrições
para o processo seletivo
de seu Programa de Estágio para as vagas em Pindamonhangaba.
Ao todo, serão 50 vagas nas unidades da empresa no Brasil. Podem
se inscrever pessoas com
idade acima de 18 anos
e que estejam cursando graduação nas áreas
de Comunicação visual,
Desenho Industrial, Design, Direito, Economia,
Engenharias, Estatística, Geografia, Geologia,
Informática, Marketing,
Pedagogia,
Psicologia,
Ciências da Computação,
Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo,
Publicidade, Propaganda
e Relações Públicas), Administração de Empresas, entre outros de humanas ou exatas.
É necessário que a
conclusão aconteça até

COMUNICADO
A Empresa Eventos Fazenda Bela Vista LTDA - EPP situada em
Pindamonhangaba/SP, á Rodovia Presidente Dutra, S/N complemento
KM 94 - Bairro Goiabal, Inscrição Estadual n°528.154.284.117 e CNPJ
n° 11.011.771/0001-09, comunica o extravio de 01 talão de Nota Fiscal,
modelo 01, de n° 01 ao n° 50 em branco.

LICENÇA DA CETESB
USINAGEM SILVA & MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EPP torna público que
requereu da CETESB, a renovação de licença de operação para serviço de
usinagem industrial, sito na Avenida Abel Correa Guimarães, Nº 1930, Vila
Rica Pindamonhangaba SP

LICENÇA DA CETESB
ISRAEL INACIO FRANCO USINAGEM - ME TORNA PUBLICO QUE RECEBEU
DA CETESB A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004513, VALIDA
ATÉ 27/08/2017, PARA USINAGEM (TORNO, FRESA, ETC) SERVIÇOS DE, A RUA
BANANAL, 178, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

União dos aposentados e pensionistas de Pindamonhangaba – UAPP - CNPJ
53.327.334/0001-30- fundada em 11 de abril de 1987 utilidade pública municipal - Rua Álvaro
Celidônio, n. 112- Quadra coberta - CEP 12 422-150- Pindamonhangaba-SP.
Edital DE CONVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
A União dos Aposentados e pensionistas de Pindamonhangaba - UAPP, Convoca, os senhores
associados para a assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 11 de setembro de
2014, quinta feira, na sede localizada a Rua Álvaro Leme Celidônio, n. 112 - Quadra Coberta, em
primeira chamada às 9:00 (nove horas), às 10:00 (dez horas) em segunda chamada, nos termos
do parágrafo único do artigo 26 do estatuto social, para discutirem e aprovarem as alterações no
estatuto social e outros assuntos de interesse da entidade.
Pindamonhangaba, 02 setembro de 2014.
Vicente de Paula Nascimento - Presidente

CASARÃO É DESTRUÍDO PELO FOGO
Na tarde desta terça-feira (2), um incêndio
destruiu um casarão antigo localizado na
avenida São João Bosco. O fogo, que teria
começado por volta de 16h30 foi contido uma
hora depois. Até o fechamento desta edição,
não foram reveladas as causas do incêndio.

PinDaMOnhangaBa

QUARTA-FEIRA

3 DE SETEMBRO DE 2014

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

AltAir FernAndes CArvAlho

Igreja São José: 166 anos de existência
“...Sua construção, iniciada em
1840, teve a finalidade de substituir a
primitiva capela de São José, que se
localizava na atual praça Padre João
de Faria Fialho ou Largo do Quartel”

Bico de pena de renato san Martin

A

igreja ou capela de são José é
considerada marco histórico e arquitetônico,
ainda que ao longo de
quase 17 décadas em seu
interior e exterior tenham
se verificado obras que
descaracterizaram
a
originalidade de suas
formas.
Uma
delas,
ocorrida em 1905 e citada
por Athayde Marcondes
em
Pindamonhangaba
Através de dois e Meio
Séculos
(Tipografia
Paulista, são Paulo, 1922).
Como templo, o dia 8
de setembro de 1848 ficou
registrado na história de
Pindamonhangaba como
a data de sua inauguração
solene. nesta segunda-feira (8), completa 166 anos
de existência. Tombado
pelo Conselho de defesa
do Patrimônio histórico
Arqueológico Artístico e
turístico do estado de
são Paulo – resolução nº
15, de 11/7/1983 – o prédio representa as raras
construções locais remanescentes do século XiX.
Funcionou como igreja
matriz do município de 21
de junho a 15 de outubro
de 1910, período em que
foram realizadas obras de
restauros decorativos no
interior da igreja dedicada à senhora do Bom sucesso (Tribuna do Norte,
2/6/1910).
Zelada pela Congregação de são Francisco da
3ª Ordem Seráfica, além
de sua condição de prédio
histórico, a histórica capela abriga o Panteão de
Pindamonhangaba. Em
seu interior, um túmulo
perpetua a memória dos
pindamonhangabenses
que integraram a Guarda
de honra de Pedro i.
A origem
segundo Athayde Marcondes (obra citada acima), esta igreja foi edificada pela família Godoy,
tendo à frente o padre

João de Godoy Moreira.
sua construção, iniciada
em 1840, teve a finalidade de substituir a primitiva capela de são José,
que se localizava na atual
praça Padre João de Faria
Fialho ou largo do Quartel, com a frente voltada
para a matriz nossa senhora do Bom sucesso.
essa capela corria o risco
de vir a se desmoronar e
resolveu-se que a decisão
mais sensata seria edificar
outra em outro lugar, em
vez de reedificar a antiga.
O local escolhido acabou
sendo denominado largo
são José, a praça Barão do
rio Branco.
Concluídas as obras de
sua construção, uma petição assinada pelo pároco
João nepomuceno de Assis
salgado foi enviada ao vigário capitular da diocese
à qual a paróquia de Pindamonhangaba era subordinada. em seus escritos
o vigário local dava conta
dos motivos pelos quais se
erigira uma nova capela de
são José e em local diferente; solicitava ao vigário capitular que concedesse ao
padre João de Godoy Moreira a faculdade para benzer a referida igreja, para

que ali pudessem ser celebrados o Santo Sacrifício
da Missa e outros ofícios
santos, e que também considerasse as habilitações da
antiga capela. Para tanto,
enviava anexo à petição,
um documento atestando
que “a igreja do Patriarca
S. José era benta e nela se
celebrava todos os ofícios
divinos”, mas que havia
caído, daí terem erguido
outra, em outro lugar, “decentemente construída”,
para também ser abençoada e dar continuidade às
celebrações.
de acordo com Athayde,
o pedido foi enviado em 17
de agosto e o vigário capitular deu seu parecer favorável em documento datado
de 1° de setembro de 1848.
A cApelA primitivA
Sobre a citada primeira capela de são José,
que se localizava na atual
praça Padre João de Faria
Fialho, registra Athayde
Marcondes que teria sido
erigida pelos irmãos Brás
e esteves lemes. teriam
sido estes os fundadores
de
Pindamonhangaba,
cuja povoação teria surgido primitivamente com
o nome de são José. somente com a emancipa-

Anúncio do passado
Folha do Norte, 1925

ção política e administrativa que a desmembrou de
Taubaté, em 1705, é que
passara a invocar o nome
nossa senhora do Bom
sucesso (vila real de nossa senhora do Bom sucesso de Pindamonhangaba).
Conforme Athayde, a

L

igreja matriz (santuário
Mariano) surgiu devido ao
aumento da população e a
consequente necessidade
de construírem uma igreja maior, ficando na “matriz velha” (capela de são
José), “por ordem do bispo
d. Antônio de Guadalupe,
uma imagem de são José”.
A primitiva igreja são José
teria cerca de 160 anos de
existência quando foi demolida, fato ocorrido após
a construção da igreja no
largo são José.
controvérsiAs
no entanto, em os
Alicerces de Pindamonhangaba – Um resumo
sobre a história primitiva da cidade (1995), José
lelis nogueira, que assim
como o historiador Benedito Waldomiro de Abreu,
considera sem fundamento afirmar que Pinda teve
fundador (ver página de
história, tn, 6/7/2007),
cita que a igreja construída na atual praça Padre
João de Faria Fialho fora
erigida pelo padre cujo
nome passou a denominar aquele logradouro,
não pelos irmãos lemes;
e que também funcionava
sob a invocação de Nossa
senhora do Bom sucesso,
não de são José.
Para lelis, com a inauguração da igreja matriz
em 1707 (na época ocupando uma área corres-

pondente à parte dos fundos do atual santuário
Mariano diocesano), “a
igreja primitiva foi sendo
esquecida, presumindo-se
que a imagem da padroeira tenha sido transferida
para a igreja nova”.
Lelis sustenta esta afirmação fazendo referência
a uma visita feita a Pindamonhangaba pelo 4º
bispo do Rio de Janeiro,
d. Antonio de Guadalupe
em 1717. O bispo teria deixado “interessantes anotações no livro de visitas
da Matriz, entre as quais a
afirmação de ter aqui encontrado uma igreja nova
e uma outra abandonada,
sem ornatos, destituída
de orago, ou seja, sem a
imagem do padroeiro” (a
primitiva igreja matriz de
nossa senhora do Bom
sucesso). ele teria então
entregue “uma importância à autoridade da vila
para a reforma da igreja
velha e aquisição de uma
imagem de são José, a
ser colocada em seu altar-mor, ordenando fosse
a referida igreja, daí por
diante denominada igreja de são José”. Complementando, lelis cita na
obra já mencionada, que
essa igreja “foi demolida
em 1840 e construída uma
outra igreja de são José”,
a da praça Barão do rio
Branco.
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Largo São José
no Largo de São José
naquele tempo passado
havia tourada até
no velho quintal do Prado.
E o “sinhô” fazia teatro
com o Juvenal Faria;
pintavam o diabo a quatro
com roupas da sacristia.
De repente, de mansinho,
chegava o padre Miguel
e encontrava o ‘Bastiãozinho’
na mala – sorte cruel!
Descia a bengala às costas
da turminha endiabrada.
E os risos eram respostas
na boca da molecada.
Mas hoje o Largo anda triste
e aquela infância rasteja
e nem festas mais existe
em redor da velha igreja!
Marcondes Cesar, Tribuna do Norte,
30 de junho de 1963

