Domingo terá Corrida de Rua

Corrida e Cia

MENINAS SÃO
VACINADAS CONTRA
VÍRUS HPV

Os interessados em participar da 2ª etapa do Circuito
Corrida de Rua de Pindamonhangaba devem se apressar. As
inscrições são realizadas no estacionamento do shopping,
das 15 às 20 horas. A entrega dos kits acontece no sábado
(13) e a prova ocorre neste domingo (14).

PÁGINA 3

PROGRESSÃO
OFERECE BOLSAS
DE ESTUDO

ESPORTES 12

PÁGINA 4
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R$ 1,00
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Desfiles reúnem milhares de pessoas

Maria Fernanda Munhoz

Uma multidão participou
das comemorações da Semana
da Pátria em Pindamonhangaba e acompanhou os desﬁles em
Moreira César, na sexta-feira
(5), e na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no sábado
(6). A maior atração foi o desﬁle
militar, com soldados e diversos veículos, incluindo tanques.
As celebrações contaram ainda
com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos no domingo (7), no Obelisco da praça
Monsenhor Marcondes.
PÁGINA 8

NOVOS ÔNIBUS
GARANTEM MAIS
CONFORTO E
SEGURANÇA AOS
PASSAGEIROS
A substituição de 12 dos
42 ônibus (28,6% da frota
do transporte público) vai
garantir mais conforto e segurança para os passageiros.
Todos modernos e com plataformas de acessibilidade, os
novos veículos devem entrar
em circulação ainda no mês
de setembro, segundo a Viva
Pinda. A entrega dos ônibus
acontece nesta quarta-feira
(10), às 11h30, no pátio da
Prefeitura.

O exército entrou na avenida com integrantes
do batalhão e com as viaturas militares

PÁGINA 3

JOÃO BOSCO FAZ
SHOW GRATUITO
NO DOMINGO

Fiéis participam de festas
religiosas em Pinda e Moreira

CULTURA & LAZER 7
Ana Camila Campos

MICROEMPRESÁRIOS
RECEBEM
CAPACITAÇÃO
Os microempreendedores
individuais e pequenos empresários de Pindamonhangaba podem participar da
palestra ‘Sei Vender’, com o
consultor do Sebrae, Marcos
Paulo Alves. O evento, organizado pela Associação Comercial e Industrial, será realizado nesta quarta-feira (10),
às 10 horas, na sede da Acip,
que solicita que as inscrições
sejam feitas até às 9h30.
PÁGINA 2

PINDA SELECIONA
PÁGINA 3
ATORES
‘MATO SECO’ TOCA
NO COLMEIA
PÁGINA 2

Os católicos de Pindamonhangaba e do Distrito de Moreira César participaram das tradicionais festas de Nossa Senhora do Bom Sucesso (padroeira
da cidade) e de São Vicente de Paulo. A Festa da Padroeira foi encerrada na
segunda-feira (8), após procissão e missa com o padre Luiz Carlos, pároco
reitor do Santuário Mariano Diocesano. Em Moreira César, no domingo (7),
o evento marcou a inauguração da Cruz Luminosa na igreja de São Vicente
de Paulo e ainda teve missa, procissão e shows.
2º CADERNO

CASA TRANSITÓRIA
PROMOVE
‘NOITE DA PIZZA’

PÁGINA 2

PAINEIRAS
INICIA VENDA
DE CONVITES
DO BAILE DE
ANIVERSÁRIO

O Paineiras Country Clube
iniciou a venda de convites e
mesas para o baile de aniversário, que será comemorado
neste sábado (13). O clube
conﬁrmou a participação da
Banda Mr Sound no evento,
que também homenageará a
memória de Ramiro da Fonseca, dançarino oﬁcial do Paineiras. A festa começa às 23
horas e os ingressos e mesas
devem ser adquiridos, antecipadamente, no clube. Mais
informações pelos telefones
3642-8599 e 3522-5356.

PÁGINA 2
PREVISÃO DO TEMPO
QUARTA-FEIRA

17º
PARCIALMENTE NUBLADO,
SOL ENTRE NUVENS

31º
UV 9
Fonte CPTEC/INPE
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Pode significar o fim das filas

INSS quer organizar agendamento
e atendimento

O

INSS - Instituto Nacional de Seguro Social pretende organizar o atendimento
ao público e o agendamento. As informações constam no portal do Governo Federal.
Segundo o Instituto, o atendimento no INSS
em todo o país e, portanto, em Pindamonhangaba
também, poderá ser agendado e feito apenas com
a apresentação de um documento com foto, como
Carteira de Identidade, Habilitação, Carteira de
Trabalho, entre outros. O cidadão também vai precisar informar o número do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas - na hora do atendimento.
São ações que o órgão já deveria ter feito há
muito tempo, muito mesmo. A história é longa e
parece nunca ter fim. Essa intenção vem desde o
tempo em que o antigo INPS foi criado, em 1966, e
continuou depois na mudança para INSS, em 1974,
e agora volta à tona.
O INSS pretende, ainda, utilizar biometria, registro fotográfico ou meio subsidiário de identificação
incorporado a sistemas informatizados, se for o caso.
O órgão alega que os sistemas informatizados
utilizados para o atendimento aos cidadãos deverão primar pela segurança no acesso, gravação e
transmissão de dados e informações, promover a
integração dos dados e possibilitar o compartilhamento de informações com órgãos e entidades do
Poder Executivo.
Os sistemas também deverão apresentar interatividade simples e intuitiva e acelerar os processos
de trabalho.
Para atendimentos remotos e autoatendimentos, a autenticação poderá ser a eletrônica, por
certificação digital ou senha pessoal.
Na teoria, uma maravilha. Nem parece que
é verdade. Agora, vamos ver na prática quando isso irá ocorrer. A maioria das pessoas que
necessitam de atendimento no INSS classificam os serviços como um verdadeiro ‘caos’.
Instalações inadequadas, processos lentos e
burocráticos, funcionários muitas vezes sobrecarregados e desinformação estão entre as
principais queixas dos usuários. Esperamos
que tudo seja consertado. Sabe-se lá quando,
porque no próprio site da instituição não há prazo
para isso acontecer.

V

anguarda

literária

* José Valdez de Castro Moura

A FORÇA DA PENA DE UM ESCRITOR

Dizem que a pena de um escritor pode demolir o
império de qualquer tirano. Eu acredito nessa verdade
pelo que eu pude testemunhar.
Era o ano de 1975, eu contava com 27 anos de
idade e era um jovem médico em estudos de pós-graduação, residindo no Instituto Fernandes Figueira, um
tradicional HOSPITAL MATERNO-INFANTIL localizado
em uma área nobre do Botafogo, no Rio de Janeiro, que sempre atendeu a população pobre da ‘cidade
maravilhosa’. Certo dia causou espanto e preocupação, não só para nós, os médicos residentes, mais de
quarenta, que fazíamos o nosso aperfeiçoamento em
diversas áreas como pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia infantil e patologia, bem como para os
médicos, pesquisadores e funcionários, o comunicado
do presidente da Fundação Oswaldo Cruz, entidade
mantenedora do Hospital, de que o Hospital iria fechar
as suas portas por conta de forte crise econômica.
Comentava-se que havia um forte interesse das incorporadoras imobiliárias naquela área, e que ali seriam
construídas torres residenciais de alto padrão.
Numa tarde, a então diretora do COJ - Centro de
Orientação Juvenil do Hospital, a psicóloga pernambucana Therezinha Lins de Albuquerque, irmã do político

Fundação Dr. João Romeiro
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Acip oferece palestra e oficina
para microempreendedores

Arquivo TN

A Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba
realiza hoje (10), a partir das 10 horas, a oficina e palestra com o tema
“Sei Vender”.
A palestra será ministrada por
Marcos Paulo Alves. A oficina terá
como objetivo capacitar o microempreendedor individual na análise do seu negócio, adaptar às necessidades do mercado, preparar
seus produtos e serviços para conquistar novos clientes e a ampliar
suas possibilidades de crescimento
e expansão. Informações e inscrições pelo telefone 3644-7100.

Paineiras realiza baile de aniversário
Agosto foi recheado de atividades em comemoração ao 32º
aniversário do Paineiras Country
Club. Para fechar as festividades,
no sábado (13), o clube realiza o
baile de aniversário, que também
será uma homenagem ao dançari-

no oficial do clube, Sr. Ramiro da
Fonseca, que faleceu em maio deste ano. A festa começa às 23 horas
com a Banda Mr Sound. Ingressos
e mesas devem ser adquiridos, antecipadamente, no clube. Informações 3642-8599 ou 3522-5356.
Divulgação

Ilustração

Noite da
Pizza no
sábado
A Casa Transitória Fabiano de Cristo realiza no sábado (13), mais uma edição da
“Noite da Pizza”. O evento
será a partir das 20 horas e o
rodízio custará R$ 13,90 por
pessoa. A Transitória está situada na rua Guaratinguetá,
555, Crispim. Mais informações pelo telefone 3642-6277.

Restaurante apresenta noite do reggae
Divulgação

O Restaurante Colmeia apresenta, neste sábado (13), a partir das 22 horas, o festival de reggae
“Tribos Rasta Style”. O evento terá apresentação
da banda União Força Fé e o show principal da
noite do Mato Seco.
Confira os pontos de venda:
Restaurante Colmeia
Neto Jeans
Lara 24h & Conveniência
Bar do Robô

de grande prestígio: Etelvino Lins, ex-governador de
Pernambuco, chamou-me ao seu gabinete (eu era o
chefe dos médicos residentes) e designou-me para
uma secreta missão: levar ao conhecimento do prestigiado escritor CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
a real situação do Instituto Fernandes Figueira para
que ele nos ajudasse. Fui a Copacabana, onde ele
morava, e, na hora aprazada, aquele homem sisudo
e de poucas palavras me recebeu, notando o meu
evidente nervosismo, ofereceu-me um copo de água
e me deixou à vontade para falar. Permaneci com
ele por uma hora aproximadamente. Confesso que
fiquei com medo, pois vivíamos os anos de chumbo
da ditadura militar. Cordialmente me agradeceu e
nos despedimos.
Na terça-feira (dia em que ele publicava a sua esperada e apreciada crônica) o Jornal do Brasil mostrava na página dois a crônica intitulada: ”Salvem o
Fernandes Figueira!”
O efeito foi imediato: caíram o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, sua arrogância e sua equipe! O
hospital permaneceu e permanece de pé, até hoje,
salvando crianças e mães cariocas. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE salvou um hospital! Só mais
tarde é que tomei consciência de que eu tivera contato (o primeiro e único) com um dos maiores escritores do nosso país.

*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.

NovaDutra recruta
pessoas com deficiência
Divulgação

A CCR NovaDutra continua com o recrutamento
de pessoas com deficiência
para atuar em suas unidades de trabalho, localizadas
na via Dutra. As vagas são
para áreas operacionais de
Balanças e Bases do SOS
Usuário da Concessionária,
nos Estados de São Paulo e
do Rio de Janeiro.
Atualmente, a concessionária tem vagas abertas
para as bases do SOS Usuário de Pindamonhangaba. Os interessados devem
enviar currículo para o

EXPEDIENTE

e-mail vagas.novadutra@
grupoccr.com.br.
“Todos os candidatos
participarão do processo
de recrutamento em base
de igualdade, desde que
preencham os requisitos
de qualificação exigidos.
Nosso objetivo é promover a prática da cidadania
plena e a valorização das
diferenças, com a promoção do desenvolvimento
profissional”, explica Eliana Ishicawa, responsável
pela Gestão de Pessoas da
CCR NovaDutra.
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Cidade
Pinda troca 12 ônibus por modelos
mais seguros e confortáveis
Pindamonhangaba passa a contar, hoje, com 12
novos ônibus no transporte público, que substituem
parte da frota atual composta por 42 veículos.
De acordo com João
Machado, gerente da Viva
Pinda - empresa responsável pelo transporte de
passageiros, os ônibus
atendem a legislação vigente e possuem rampas
de acessibilidade para
pessoas deficientes, idosos e gestantes, além de
serem modernos e confortáveis.
Segundo ele, parte dos
veículos entra em circulação imediatamente. “Alguns já começam após a
entrega e os outros começam a ser utilizados nos
próximos dias”. Machado
destacou que o modelo
Marcopolo G7 é mais seguro que o G5 – usado atualmente. “Eles possuem

Divulgação

Modernos e confortáveis, novos ônibus dispõem de rampas de acesso para deficientes, como determina a legislação
condições semelhantes de
funcionamento, porém o
G7 apresenta elevadores
de acessibilidade pneumá-

ticos, que são mais seguros; além disso, o veículo
é mais confortável, propicia melhor performance

nas ruas e estradas, e tem
mais durabilidade”.
A entrega acontece no
pátio da Prefeitura nes-

ta quarta-feira (10), às
11h30.
Mais
Pindamonhangaba con-

ta com 13 linhas de ônibus, que atendem em
média 18 mil pessoas diariamente.

Prefeitura faz serviços
de manutenção dos
bairros da cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e DSM - Departamento de Serviços Municipais,
realiza ininterruptamente serviços de manutenção por todos os
bairros da cidade.
Na semana entre os dias 29
de agosto e 4 de setembro, as
equipes de limpeza, capina e
roçada estiveram nos seguintes
bairros: Vila Rica, Lessa, São
Paulo, Boa Vista, Santana, Bosque da Princesa, São Benedito,
Araretama, CDHU Araretama,
Nova Esperança, Cidade Jardim
e Morumbi.

A equipe de manutenção em
estradas rurais está finalizando
a terraplanagem na alça do viaduto do bairro das Campinas.
Já as equipes de remoção de
entulho atuaram nos bairros:
Araretama, Nova Esperança,
CDHU Araretama, Goiabal, Cidade Nova, Vitória Park, Palmeiras, Castolira e Vila São Paulo.
Pega-tudo
Entre os dias 25 e 28 de agosto, a equipe do Pega-tudo esteve
no Bela Vista e Vila Verde, com o
serviço de capina, varrição, limpeza geral e retirada de 52 viagens de caminhão de entulho.
De 1º a 4 de setembro, iniciaram os serviços no Campo Alegre.

Limpeza no Bosque da Princesa

Divulgação DSM

Marco Vinício Cuba

Campanha contra HPV inclui vacinação em três doses, esta é a segunda

Secretaria de Saúde inicia aplicação da
segunda dose da vacina contra HPV
Marcos Vinício Cuba
***
As meninas que tomaram a
primeira dose da vacina contra
o HPV devem retornar às unidades para receber a segunda
dose. A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou a imunização no
dia 11 de março. Antes de levar

as filhas às unidades de saúde,
é preciso olhar a caderneta de
vacinação e observar a data em
que ela recebeu a primeira dose.
O esquema vacinal contra o
HPV é composto de três doses:
a segunda deve ser ministrada
seis meses após da primeira e
a terceira cinco anos depois da
primeira. Para que a adolescen-

te esteja imunizada é essencial
seguir o esquema determinado
pelo Ministério da Saúde.
As meninas com idade entre
11 e 13 anos, que não receberam
a primeira devem ser encaminhadas às unidades de saúde
para se imunizarem. A vacina
contra o HPV previne o câncer
do colo de útero.

CULTURA

Seleção de atores acontece no domingo
Os atores e atrizes que têm
disponibilidade para ensaiar e
estejam interessados em atuar
em novos trabalhos terão a oportunidade de participar de uma
seleção neste domingo (14). O
Núcleo Cênico de Teatro está em
processo de produção de dois
espetáculos. A escolha será fei-

ta na sede do Núcleo, localizado
na avenida Francisco Glicério,
45, centro, próximo ao Batalhão
Borba Gato, a partir das 9 horas.
Para fazer a seleção é preciso
comparecer ao local com roupas
que garantam mobilidade, evitando o uso de calça jeans. Haverá
aplicação de atividades práticas e

testes de voz. A MVC Comunicações e Artes firmou parceria com
o Núcleo e também estará no local para avaliar os candidatos.
Os espetáculos produzidos
pelo Núcleo Cênico de Teatro
recebem o apoio cultural da
Academia Valeparaibana de Letras e Artes.
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VARIEDADES

Progressão oferece bolsas para 2015
Divulgação

O Colégio Progressão
de Pinda está com inscrições abertas, até a próxima quinta-feira (11), para
o concurso de bolsa da
1ª série do Ensino Médio
2015.
A prova será realizada
no sábado (13), às 14h30,
nas unidades do Colégio
Progressão de Taubaté e
de Pindamonhangaba. O
candidato deverá apontar,
no ato da inscrição, a cidade onde deseja realizar a
prova de bolsas. O Colégio
Progressão fará a comunicação da liberação dos
locais de prova via SMS e/
ou e-mail, conforme dados informados no cadastro. Caso não receba essa
notificação, o candidato
deverá acessar o site do
Colégio Progressão a partir de 11 de setembro, às 9
horas (horário de Brasília)
e confirmar o local de realização de sua prova.
O concurso de bolsas
visa premiar bons alunos,
dando-lhes a oportunidade de cursar um Ensino
Médio de qualidade com

custo diferenciado, preenchendo vagas colocadas à
disposição nas turmas das
1as séries 2015 do Colégio
Progressão.
Poderão participar do
concurso todos os candidatos, até o limite de 1.000
pessoas, que se inscreverem até 11 de setembro de
2014, exclusivamente pelo
site www.progressao.com.
A prova
O documento de identidade do candidato deverá ser apresentado no dia
da realização da prova. O
aluno deverá comparecer
30 minutos antes do horário previsto para o início da avaliação, munido
de caneta azul ou preta,
lápis e borracha. Não será
permitido o uso de calculadora.
A prova será composta
de testes de múltipla-escolha e as respostas deverão ser transferidas para
o cartão de respostas. A
correção será acompanhada pela Equipe de Coordenação. Serão abordadas as
disciplinas de matemática

Estudantes que vão cursar o 1o ano do Ensino Médio em 2015 podem se inscrever até quinta-feira (11)
e de língua portuguesa.
O resultado será divulgado em data a ser
informada no dia da

prova, exclusivamente
na recepção do Colégio
Progressão. Não serão
fornecidos
resultados

e/ou classificações por
e-mail, telefone, SMS ou
qualquer outro meio.
Serão
concedidos

descontos, que poderão
chegar a até 100%, conforme a classificação dos
candidatos.

POLÍCIA
Operário morre e outro é Polícia apreende quatro
baleado em Moreira
máquinas caça-níqueis
Dois operários de uma
obra foram baleados e um
deles morreu na última
sexta-feira (5), no Distrito
de Moreira César.
Segundo a Polícia Militar, cinco funcionários
de uma obra estavam
sentados debaixo de
uma árvore em frente ao
alojamento, quando um
grupo de seis ciclistas
armados parou em frente a eles e abriu fogo. Um
dos operários levou seis

tiros e morreu no local.
Outro, também atingido
por um dos disparos, foi
encaminhado ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba. Os outros três
trabalhadores não foram
feridos.
Segundo a polícia, os
suspeitos da ação criminosa já foram identificados e o crime teria sido
motivado por vingança.
Até o momento ninguém
foi preso.

Policial fica ferido após
acidente de trânsito
Um Policial Militar
ficou ferido após se envolver em um acidente
de trânsito no último
sábado (6). Segundo a
PRE - Polícia Rodoviária Estadual, ele estava
de motocicleta, perdeu
o controle do veículo e
caiu sob um caminhão na

rodovia SP-62, que liga
Pinda a Taubaté.
A vítima foi socorrida e levada para a Santa
Casa da cidade. O estado de saúde do homem é
grave e ele permanece internado. O policial estava
de folga no momento da
ocorrência.

Policiais militares estouraram um bingo clandestino e apreenderam
quatro máquinas caça
-níqueis na tarde da última quinta-feira (4) na
região central de Pinda.
Segundo a PM, a apreensão aconteceu após policiais em patrulhamento

receberem uma denúncia
de que as máquinas estariam dentro de um estabelecimento. No local
indicado, foram apreendidas as quatro máquinas. A pessoa que
se encontrava no local,
jogando, foi ouvida e
liberada.

Violência no transporte
complementar
Pai e filho foram ameaçados e agredidos em
transporte público na
última quinta-feira (4).
Por volta das 18
horas, na rua Barão
Homem de Mello,
dois homens que trabalhavam no Transporte Complementar

de Pinda foram espancados a socos e
pontapés, além de terem sofrido ameaças
por dois indivíduos
não identificados. As
vítimas não souberam explicar o motivo da atitude dos
agressores.

‘Golpe do acidente’ é aplicado mais três vezes em Pinda
Um homem de 46
anos foi outra vítima
do golpe do telefone.
Ele recebeu uma ligação que dizia que seu
sobrinho havia sofrido
um acidente e que precisava da quantia de
R$ 1.500 para pagar o
seguro. Sem questionar, a vítima depositou

o dinheiro na conta.
Minutos depois constatou que seu sobrinho
estava na casa da mãe e
que não tinha se envolvido em acidente.
No outro caso, a vítima, de 55 anos, recebeu ligação de um
homem que se passava
por seu sobrinho e dizia

que precisava de ajuda,
pois tinha sofrido um
acidente em Taubaté.
O homem desconfiou e
ligou para um parente,
constatando que o sobrinho estava em casa.
Já no último caso,
uma idosa, 70 anos, recebeu um telefonema de
um número desconhe-

cido que se identificou
como sendo sua sobrinha e que havia se envolvido em um acidente
de trânsito e precisava
de R$ 750 para pagar a
franquia do seu carro. A
vítima, sem suspeitar,
foi até o banco e depositou na conta enviada
pelo criminoso.
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HISTÓRIA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

O sesquicentenário da Independência
Em 1972, ano comemorativo ao sesquicentenário da Independência,
os despojos do imperador
Pedro I foram trasladados
do convento de São Vicente de Fora, cidade do Porto, Portugal, para o Brasil,
para inumação deﬁnitiva
no mausoléu do Ipiranga,
onde repousaria junto à
dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil.
Segundo a programação elaborada pela Comissão Executiva Nacional
dos festejos referentes
àquele
acontecimento,
os restos mortais de Sua
Alteza visitariam apenas
algumas capitais antes de
serem transportadas para
o monumento do Ipiranga. Aparecida e Pindamonhangaba foram as únicas
cidades do interior incluídas na visita. Aparecida,
por abrigar a imagem da
Padroeira do Brasil. Pinda
por ter cedido 16 elementos à Guarda de Honra de
D. Pedro I (o efetivo era
36), sendo que dez deles,
incluindo o comandante,
estiveram lado a lado com
o príncipe no ato da Independência.
Proveniente do Rio de
Janeiro, o comboio com
os restos mortais de D. Pedro chegou em Pinda às 15
horas do dia 2 de setembro de 1972, na estação
da Rede Ferroviária Fe-

L

Fotos cedidas pela leitora Beatriz Cunha Péres

Fotos referentes ao evento ocorrido em 2/9/1972. Desﬁle da colônia portuguesa de São José dos Campos e do esquife do
Imperador na passagem pela rua dos Andradas, altura da praça Padre João de Faria Fialho
deral (atual MRS-Logística). Um carro blindado
do Exército transportou
o esquife do Imperador,
percorrendo a rua Martin Cabral, Dr. Jorge Tibiriçá, rua dos Andradas,
praça Padre João de Faria
Fialho, rua Bicudo Leme,
Rubião Júnior e Gregório
Costa até chegar ao Largo
São José (praça Barão do
Rio Branco).
Em frente à igreja São
José, autoridades militares, civis e eclesiásticas e a
população assistiram à entrega da urna funerária ao
governador Laudo Natel,
pelo general Jorge Correia
(presidente da Comissão
Nacional dos Festejos do
Sesquicentenário).
Em seguida, os despojos deram entrada na igreja São José, considerada
Panteão Cívico Nacional
onde se encontram sepul-

tados os pindamonhangabenses da Guarda de
Honra, ali permanecendo
(em vigília noturna) até às
oito horas do dia seguinte, quando seguiram para
São Paulo. Na capital ainda permaneceram no Palácio do Governo até o dia
6 de setembro, seguindo,
ﬁnalmente, para o monumento do Ipiranga.
Na época o prefeito de
Pindamonhangaba era o
Dr. Caio Gomes Figueiredo e o presidente da Câmara, José Prates da Fonseca. Coube ao Dr. Adherbal Ribeiro Ávila presidir
a Comissão Municipal dos
Festejos do Sesquicentenário.
(O tema Pindamonhangaba e a Independência foi abordado nas
páginas de história da
Tribuna de 2/9/2005,
6/9/2005 e 6/9/2006).

Fotos cedidas pela leitora Beatriz Cunha Péres

Restos mortais de D. Pedro I pernoitaram na igreja São José em vigília cívica

buenosairesparatodos.wordpress.com

ITERÁRIAS A volta do Imperador
embranças

Cento e cinquenta anos depois
de sua inesquecível passagem
pela terra natal do comandante
de sua guarda, o imperador Pedro I, saindo novamente do Rio
de Janeiro com destino a São
Paulo, voltou a fazer uma parada
na Vila Nossa Senhora do Bom
Sucesso. O lugar já não era mais
uma vila mais continuava Pindamonhangaba.
Dessa vez não veio no lombo da besta ruana. Sua comitiva
não levantou poeira vermelha no
estradão. Veio de trem. Chegou
no dia 2 de setembro de 1972.
Aclamado pela multidão, percorreu algumas ruas da cidade.
Mas não foi em uma montaria,
conduziam-no em uma estranha e pouco graciosa carruagem sem cavalos. Também era
muito esquisito o fardamento
daqueles guardas. Não havia a
elegância da casemira branca,
nem aqueles capacetes dourados encimados por um dragão,
de cujas caudas pendiam tufos
de crina carmezin...
Mas havia alegria e emoção. O
povo estava contente, satisfeito.
Jovens e crianças uniformizadas
agitavam bandeirolas do Brasil...

e também de Portugal.
Ao som de “Heróis do mar,
nobre povo, nação valente e
imortal, levantai hoje de novo o
esplendor de Portugal...”, mas
também ao som de “Ouviram do
Ipiranga, às margens plácidas,
um brado retumbante...”, foi o
príncipe se reencontrar com alguns de seus leais soldados, que
se encontravam aquartelados em
uma igreja.
O velho coronel Manuel Marcondes veio apresentar-lhe a
guarda. Mandou-os ﬁcarem à
vontade. Estava ali era para prosear um pouco. Relembrar e dar
boas gargalhadas. E riu muito
ao rever o guarda Adriano Gomes de Almeida, o imperador
perguntou-lhe se os calções já
haviam secado, relembrando
um incidente ocorrido durante
a viagem a São Paulo naquele
longínquo 1822. Fora nas imediações de Jacareí, quando precisaram atravessar o rio Paraíba.
O príncipe regente, desprezando a barca, meteu o cavalo rio
adentro fazendo-o atravessar a
nado. Ficando Sua Alteza com os
calções ensopados, foi o guarda
Adriano, que tendo as mesmas

medidas do príncipe, cedeu-lhe
os seus calções enxutos em troca dos molhados.
A afabilidade e o costume do
príncipe de descer de sua elevada posição para pôr-se ao lado
de gente humilde, também foram relembradas. Como aquela
vez que vendo, num rancho à
beira da estrada, um viajante
que lutava para ferrar os cascos
de um animal, D. Pedro desceu
de seu cavalo, foi até lá e num
instante deu conta do serviço.
Depois, despediu-se sem se
identiﬁcar. O viajante ﬁcou sem
saber que aquele cavaleiro solícito e risonho que o havia ajudado era nada menos que Pedro I, o príncipe regente.

Prosa vai, prosa vem, ali pernoitou o príncipe e não no palacete do coronel Marcondes,
como da outra vez. Mesmo
porque aquele casarão da praça formosa não existia mais. A
praça, apesar de continuar formosa, agora chamava-se Monsenhor Marcondes.
Pela
manhã, o príncipe
despediu-se de seus companheiros e partiu sem sua
Guarda de Honra, rumo ao
Ipiranga. Foi ao encontro da
imperatriz
Leopoldina... num
trem da Central.

Altair Fernandes,
Tribuna do Norte,
2 de setembro de 2005
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EXTRATO DE CONTRATO

PORTARIA GERAL Nº 4.304, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

PREGÃO Nº. 239/2013

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,

Contrato nº: 168/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: E-Max Serviços de Gestão em Telecomunicações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada prestação de serviços para execução de
instalação e certificação de rede estruturada de lógica e telefonia, com fornecimento de
materiais e mão de obra e instalação e configuração de central PABX, para atender o prédio
da Secretaria de Obras e Serviços, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Valor: R$ 31.150,36.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Eduardo Marques Ramalho.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Contrato nº: 169/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Solutec Gestão em Telecomunicações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada prestação de serviços para execução de
instalação e certificação de rede estruturada de lógica e telefonia, com fornecimento de
materiais e mão de obra e instalação e configuração de central PABX, para atender o prédio
da Secretaria de Obras e Serviços, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Valor: R$ 65.020,88.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Rafael Rezende Cordeiro Ramos.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 9.785, de
29.01.99;

PREGÃO Nº. 101/2014
Contrato nº: 175/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Equipar Equipamentos Odontomédicos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para o Centro de Especialidades Medica
recurso de emenda parlamentar - 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira.
Valor: R$ 2.395,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Guilherme Ramil Ruecker.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 176/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para o Centro de Especialidades Medica
recurso de emenda parlamentar - 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira.
Valor: R$ 6.276,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 182/2014
Contrato nº: 177/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: San Marco Veículos Ltda.
Objeto: Aquisição de ar condicionado, bebedouro industrial, frigobar e refrigerador
doméstico.
Valor: R$ 104.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Washigton Luís Ribeiro.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 187/2014
Contrato nº: 187/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: DPS Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
Objeto: Aquisição de aparelho de ultrassom para uso dos veterinários do Departamento de
Agricultura, para acompanhamento das gestações das fêmeas bovinas do Programa de
Melhoramento Genético para os produtores do município de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 13.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/08/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Paulo Sérgio Pessoti.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 197/2014
Contrato nº: 188/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos
em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com reposição,
sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para as
máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Valor: R$ 252.500,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/08/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI COMPLEMENTAR Nº 42, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.
Altera dispositivos da Lei nº 1156, 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) e da outras providencias.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Acrescenta o art. 11A a Lei nº 4.111, de 29 de dezembro de 2003, com a seguinte redação:
“Art. 11 A – Poderá ser fornecida inscrição municipal provisória, mediante requerimento e justificativa
fundamentada do interessado, e após a análise do Departamento de Arrecadação, para que sejam
promovidos os atos necessários à obtenção da Inscrição Municipal prevista no art. 11 desta Lei.
§1º . A inscrição provisória terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogada até
igual período, comprovada a adoção de medidas pelo interessado para conclusão do processo de
obtenção da inscrição Municipal e manifestação do Departamento de Arrecadação.
§2º As empresas que se instalarem no Município com base na Lei nº 5.602, de 19 de dezembro
de 2013, poderão ter prorrogado o prazo da inscrição municipal provisória, prevista no parágrafo
anterior, de acordo com o cumprimento do cronograma de obras apresentado quando da concessão
dos benefícios, sendo necessária a manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
§3º A inscrição provisória poderá ser revogada a qualquer tempo, verificada situação que caracterize
inconveniência na sua manutenção ou dolo do interessado.
§4º A inscrição provisória não substitui o Alvará de Funcionamento.”
Art. 2 º Acrescenta o art. 175A a Lei nº 1156, de 30 de dezembro de 1969, com a seguinte redação:
“Art 175A – Poderá ser concedido o Alvará de Licença para Localização Provisório, levando em
consideração a atividade, cujo prazo de validade será de até 180 (cento e oitenta) dias.
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado, quando devidamente
fundamentado pelo interessado, e a seu requerimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
do seu vencimento.
§ 2º O Alvará de Localização para Funcionamento Provisório poderá ser cassado ou revogado a
qualquer tempo pelo Poder Público Municipal, verificada situação que caracterize inconveniência
na sua manutenção”
Art. 3º A Inscrição Municipal de Ofício e Provisória e o Alvará de Licença para Localização
Provisório não serão expedidos nos casos em que o estabelecimento estiver em desconformidade
com a Lei Complementar nº 07, de 13 de fevereiro de 2008.
Art. 4º Altera os §§ 1º e 3º do art. 12 da Lei nº 4.111, de , que passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art.12. ....
§1º A cessação ou paralisação da atividade e/ou o cancelamento de ofício da inscrição e do alvará
de funcionamento não extinguem débitos existentes ou que venham a ser posteriormente apurados.
...
§3º A inscrição municipal e o alvará de funcionamento serão cancelados de ofício quando constar
no mesmo endereço nova inscrição cadastrada ou quando o sujeito passivo estiver inadimplente
por mais de 03 (três) anos.”
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de setembro de 2014.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE CITAÇÃO – Proc. 0012428-23.2012.8.26.0445 (445.01.2012.012428) – Prazo de 30 dias.
A Dra. CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba/SP, na forma da Lei, etc…FAZ SABER a VALE VERDE SHOPPING LTDA, CNPJ/
MF: 12.968.890/0001-09, que a LAM LEITE CAFETERIA ME lhe ajuizou uma ação DECLARATÓRIA
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INEXIGIBILIDADE DE NOTAS
PROMISSÓRIAS, objetivando a rescisão contratual relativa ao Contrato Atípico de Locação de
Loja de Uso Comercial (LUC) nº L035 do Vale Verde Shopping e Outras Avenças, bem como do
Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos de Integrar a Estrutura Técnica do Vale Verde
Shopping, referente a locação do espaço do shopping para uma loja da franquia “Café Donuts” em
Novembro/2011, a qual foi paga a quantia de R$65.358,00, sendo R$35.358,00 no ato da assinatura
do contrato e R$30.000,00 restantes, pagos através de 24 parcelas mensais de R$1.250,00 cada.
Pelo fato do Shopping Vale Verde não ter sido inaugurado na data prevista, ou seja, até Abril/2013
e se encontrar em estado de abandono. Diante ao exposto, requer a autora a Rescisão Contratual
e a condenação do réu à restituição da quantia de R$50.871,26, relativa ao valor integral pago pela
autora, corrigido, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requer
ainda, que sejam declaradas inexigíveis as Notas Promissórias emitidas, tornando-as sem efeito. E,
para que chegue ao conhecimento do SUPRACITADO expediu-se o presente edital, com o prazo
de 30 dias, para que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O
presente será publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba/SP, aos 08 de Abril de 2014.

CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, eliminado os
vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins habitacionais no
Município.
R E S O L V E:Art.1º. Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional “Residencial e Comercial Parque
Burity” ficando desde já, conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação,
implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, com as seguintes características e
elementos:I – Denominação do Loteamento:- Residencial e Comercial Parque Burity
II – Localização do Loteamento: situado nesta cidade, na Avenida Julio de Paula Claro, Bairro do
Atanazio – Sitio Burity 6, medindo 119.299,54m2 (cento e dezenove mil, duzentos e noventa e nove
metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados), matrícula nº 54.187 do Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla SE 14.06.05.005.000,
arquivado no Processo Externo da PMP nº 16.210, de 23 de maio de 2014.
III – Proprietário do Loteamento:- B6 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
IV – Composição:- 11 (onze) quadras, compostas por 314 (trezentos e quatorze) lotes residenciais,
42 (quarenta e dois) lotes comerciais, totalizando 356 lotes com área de 64.940,46 m2 (54,47% da
área total do loteamento)
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:a) Área destinada a sistema de circulação (sistema viário, calçadas, ruas):24.415,63m2 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quinze metros e sessenta e três decímetros
quadrados) - 20,47%
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):5.967,28m2 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete metros e vinte e oito decímetros quadrados)
– 5,00%
2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:c) Área destinada à área verde / APP – 23.976,17 m2 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis
metros e dezessete decímetros quadrados) - 20,10%
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 356):64.940,46 m2 – 54,47%
Art.2º. São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma
para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos
projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº 16.210, de 23/05/2014, devendo
ser rigorosamente cumpridos:
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Jovens produzem
roteiros sobre folclore
Os alunos da escola Antonio Apparecido Falcão,
localizada no bairro Jardim Eloyna, estão participando de um projeto cultural. O desafio proposto
aos estudantes é realizar
a produção de um roteiro
baseado em lendas folclóricas. As aulas do projeto
“Vozes da História” são
realizadas por meio do
Mais Cultura nas Escolas,
aprovado pelo Ministério
da Cultura e Ministério da
Educação.
Henrique e Júlia,
por exemplo, resolveram
unir a lenda de Macunaíma com Iara. Eles foram
orientados sobre os ele-

mentos do roteiro, pesquisas de BG, criação no
imaginário auditivo do cenário, sequência, solução
e clímax. As histórias serão gravadas pelos alunos
e
apresentadas aos
visitantes da escola neste
sábado (13), quando será
feito o encerramento do
projeto Folclore.
Os interessados em
conhecer o projeto e participar das aulas podem
ir à escola às quartas-feiras, a partir das 17h30, ou
aos sábados, a partir das
13h30. A conclusão deste
projeto será a gravação
da radionovela sobre a
história da escola.
Marcos Vinício Cuba

- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.
Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a contar
da data da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes
12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 da Quadra “2”; 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 da Quadra “3”;
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 da Quadra “4”; 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 da
Quadra “5” e 14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 23 da Quadra “6”, avaliados em R$ 3.433.122,00 (três
milhões, quatrocentos e trinta e três mil e cento e vinte e dois reais).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras
de infraestrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da lavratura de competente
Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art.4º. O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como garantia de
hipoteca, de que trata o parágrafo único do art.3º, até a conclusão do cronograma de obras.
Art.5º. Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, o
comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos
projetos aprovados.
Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar
a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro
de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art.7º. Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constantes
no Processo Externo PMP nº 16210/2014.
Art.8º. A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento integral do disposto na
presente portaria.
Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de setembro de 2014.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.303, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR a Sra. Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo, Diretora do Departamento
de Comunicação, para substituir o Sr. Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João
Romeiro, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 1º a 20 de setembro de
2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro
de 2014.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 224/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 224/14, que cuida de “Aquisição de produtos perecíveis e com
preço variáveis, para servir nos café da manhã dos pacientes portadores do HIV (verba PAM)”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (itens/lotes): Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 225/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 225/14, que cuida de “Aquisição de peças automotivas a
serem aplicadas nas viaturas e máquinas desta municipalidade, visando atender a legislação
vigente estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito – CTB e resoluções do Conselho Nacional
de Trânsito – CONTRAN, conforme especificações no Termo de Referência”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes):
Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda. (01, 02, 03, 04, 05 e 07). Item deserto: 06
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 dias. Processo nº 0006564-72.2010.8.26.0445. O(A) Doutor(a)
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do Foro Foro de
Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a TPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ/MF:03.113.872/0001-54,
que AÇOS VILLARES S/A lhe ajuizou uma ação ANULATÓRIA DE PROTESTO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA, objetivando a anulação do protesto deferido liminarmente e a declaração
de inexigibilidade do título nº 7863, emitido em 17/04/09, no valor de R$3.112,20, lavrado pelo 2º
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Pindamonhangaba/SP, emitido pela ré, em
virtude de uma relação comercial entre as partes, a qual foi concretizada e devidamente quitada
no valor total de R$6.224,40. Requer a autora ainda, que a ré seja condenada ao pagamento das
custas processuais, dos honorários advocatícios e demais cominações legais. E, para que chegue
ao conhecimento da SUPRACITADA, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, para
que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O presente será
publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 35.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.09.2014.
Às dezessete horas do dia quatro de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua
sede, realizar a Trigésima Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 35.ª Sessão Ordinária, realizada em 02.09.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0201/14 José Henrique Pedersoli. II – RELATOR:
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0164/14 Geralis Adm C.
Seg. Ltda Epp, 1-0167/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp, 1-0170/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp
e 1-0173/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0163/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp, 1-0169/14 Geralis
Adm C. Seg. Ltda Epp e 1-0172/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2014.

__________________________
Bruna Danielle da Silva Aves
Membro Titular

______________________________
Adelson Cavalcante de Souza Filho
Membro Titular
			

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 204/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) MEIRE APARECIDA CARVALHO,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO AYRTON BALARIN, bairro PARQUE DAS
PALMEIRAS, inscrito no município sob a sigla NE12.12.04.015.000, QUADRA 003, LOTE 00015,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 200/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) HEITOR CORREA GONÇALVES,
responsável pelo imóvel situado a RUA CRISTINA AP.ALVES MOREIRA, bairro VILA SUIÇA,
inscrito no município sob a sigla SE120102017000, QUADRA F, LOTE 09, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 35.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.09.2014.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de 2014.

___________________________
Fernando Monteiro Cozzi
Presidente Titular

Durante as aulas os alunos produzem textos criativos

			
Alessandra Barbosa de Mattos
Secretária

3 ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0005909-32.2012.8.26.0445
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro
de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Jose Carlos de Oliveira e Leila Cristina Borges Oliveira ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando usucapir: “Terreno urbano com frente para a Rua Condessa de
Vimieiro, nº 314- bairro do Cardoso, Município de Pindamonhangaba/SP, com início no ponto
“1” situado do lado direito da Rua Condessa de Vimieiro de propriedade de Valdir Borges (sem
registro em cartório), distante 140,20m do alinhamento da lateral direita, sentido cidade-bairro da
Rua Anibal de Jesus Pinto Monteiro e 22,50m da lateral esquerda, sentido cidade-bairro da Rua
Taubaté, do ponto “1” segue até o ponto “2” com rumo 07º30’00’’NE e ângulo interno de 90º00’00’’
medindo nessa extensão 7,50m confrontando com a Rua Condessa de Vimieiro; do ponto “2”
deflete à esquerda e segue até o ponto “3” com rumo de 82°30’00’’NW e ângulo interno 90º00’00’’
medindo nessa extensão 20,00m. confrontando com o prédio nº 310 da Rua Condessa de Vimieiro
de propriedade de Dirce Borges e seu marido Benedito Donizeti Ramos (sem registro em cartório);
do ponto “3” deflete à esquerda e segue até o ponto “4”, com rumo 07º30’00’’SW e ângulo interno
90º00’00’’ medindo nessa extensão 7,50m confrontando com o prédio nº 129 da Rua Taubaté de
propriedade de Antonio Pedro de Lima; do ponto “4” deflete à esquerda e segue até o ponto “1”
incial de partida com rumo 82º30’00’’SE e ângulo interno de 90º00’00’’, medindo nessa extensão
20,00 metros confrontando com o prédio nº 320 da Rua Condessa de Vimieiro de propriedade de
Jose Borges (sem registro em cartório), encerrando o perímetro a área de 150,00mº. Neste terreno
existe construído o prédio nº 314 da Rua Condessa de Vimieiro com área edificada de 82,20m² ,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2014.
HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
JUÍZ DE DIREITO

Às dezessete horas do dia dois de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Trigésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e Adelson
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Ordinária, realizada em 26.08.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0174/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp. INDEFERIDO,
por votação unânime: 1-0162/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp, 1-0165/14
Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp, 1-0168/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp e 1-0171/14 Geralis Adm
C. Seg. Ltda Epp. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves DEFERIDO, por votação
unânime: 1-0179/14 Yara Prado Costa e 1-0185/14 Deborah Resende V. Santos. INDEFERIDO,
por votação unânime: 1-0176/14 Wanessa Brito da Silva e 1-0182/14 Jacinto Avelino Pimentel
Filho. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0160/14 Hélcio Cesar, 1-0181/14 Jacinto Avelino Pimentel Filho e 1-0190/14 Adriana dos Santos
M. de Moura.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2014.
___________________________
______________________________
Fernando Monteiro Cozzi
Adelson Cavalcante de Souza Filho
Presidente Titular
Membro Titular
__________________________
			
		
Bruna Danielle da Silva Aves				
Alessandra Barbosa de Mattos
Membro Titular				
Secretária

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Associação Residencial
Reserva Bom Sucesso
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, convocados para a
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29/09/2014, no Hotel Colonial, sito a Av.
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 4.201, Pindamonhangaba, SP, as 19:00h em primeira convocação
Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, convocados para a
com, no mínimo, 20% dos Associados presentes e as 19:30h com qualquer número de presentes,
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29/09/2014, no Hotel Colonial, sito a Av.
para votar e deliberar sobre o quanto segue:
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 4.201, Pindamonhangaba, SP, as 19:00h em primeira convocação
com,
mínimo, 20%
Associados
presentes
e as 19:30h com qualquer número de presentes,
1. no
Apresentação
dasdos
diretrizes
básicas
da Associação;
Apresentação
empreendimento
e da Visita Monitora realizada em 02/08/2014;
para2.votar
e deliberardo
sobre
o quanto segue:
3. Eleição para composição de uma Comissão de Trabalho temporária até a próxima
Assembleia Geral Ordinária, para representar os proprietários de lotes residenciais no
1. recebimento
Apresentaçãodas
dasObras
diretrizes
básicas da Associação;
Complementares;
2. Deliberação
Apresentação
do empreendimento
e da Visita
Monitorapara
realizada
em 02/08/2014;
4.
sobre
Orçamento de Despesas
e Melhorias
o Exercício;
3.
Eleição
para
composição
de uma Comissão
Trabalho
temporária
atéde aconcessão
próxima
5. Ratificação do Interesse da Associação
em requererdejunto
a Prefeitura
o pedido
Assembleia
Ordinária, para representar os proprietários de lotes residenciais no
de
fechamentoGeral
do empreendimento;
recebimentodadas
Obras Complementares;
6. Ratificação
autonomia
da Comissão de Trabalho para desenvolver o Regulamento Interno
4. para
Deliberação
sobreda
Orçamento
de Despesas e Melhorias para o Exercício;
uso do clube
Associação.
5. Ratificação do Interesse da Associação em requerer junto a Prefeitura o pedido de concessão
de fechamento do empreendimento;
Observações
de acordo
o Estatuto
6. Ratificação
dacom
autonomia
daSocial:
Comissão de Trabalho para desenvolver o Regulamento Interno
para uso do clube da Associação.
•

É lícito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, munidos com procurações
específicas;

Observações de acordo com o Estatuto Social:
ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
•
É lícito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, munidos com procurações
específicas;
•
As
decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados;
•
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um
pequeno grupo de proprietários;
ASSEMBLEIAS
– POR ausentes
QUÊ PARTICIPAR?
•
Os Associados
de votações ficam submetidos ao que foi decidido;
•
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu Loteamento.
•
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados;
•
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um
pequeno grupo de proprietários;
•
Os Associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido;
•
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu Loteamento.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Paula Regina Smith Schiavini

29/08/2014

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Paula Regina Smith Schiavini
29/08/2014
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 208/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. SILVIA HELENA DE SOUZA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO DOMINGOS SÁVIO, bairro SANTANA, inscrito no
município sob a sigla NE11.15.04.018.000, para que efetue a construção de muro e do referido
imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

RESERVA BOM SUCESSO 2 COL POR 10CM

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 209/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. SILVIA HELENA DE SOUZA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO DOMINGOS SÁVIO, bairro SANTANA, inscrito no
município sob a sigla NE11.15.04.018.000, para que efetue a limpeza de terreno e do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 210/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. MARIA BENEDITA CRUZ, responsável
pelo imóvel situado a RUA DOS BENTOS Nº217, bairro SÃO BENEDITO, inscrito no município
sob a sigla SO11.12.04.055.000, para que efetue a limpeza de terreno e do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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Pinda recebe
show gratuito
com o cantor
João Bosco
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba recebe, no domingo (14), o show gratuito com o cantor João Bosco, às 20 horas, na Associação Atlética Ferroviária. A atração está
sendo trazida para a cidade pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e Departamento de Cultura, em parceria com o Circuito Cultural
Paulista.
A entrada é gratuita. Basta chegar e
entrar no clube.
Cantor, compositor e violonista, o
mineiro João Bosco, um dos maiores
ícones da MPB, completou no ano de
2013 quarenta anos de carreira, iniciada com o famoso “Disco de Bolso”,
do pasquim, em 1973, no qual dividiu
o trabalho com “Águas de março”, de
Tom Jobim.

Depois disso, especialmente em suas
parcerias com Aldir Blanc, teve boa parte de suas composições gravadas por Elis
Regina, entre elas “Corsário”, “Dois pra
lá, dois pra cá”, “Caça à raposa”, “O rancho da goiabada” e a conhecidíssima “O
bêbado e a equilibrista”.
Sua voz vigorosa e seu violão ritmado
fizeram dele um dos intérpretes mais conhecidos da música brasileira a partir de
meados dos anos 1970.
Figura ímpar de nossa canção popular, brinda o público do Circuito Cultural
Paulista com as composições que o consagram em uma apresentação solo. O mineiro, 67 anos, já foi indicado Grammy
Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Clássicos como “Kid Cavaquinho”, “O mestre-sala dos mares” e
“Papel machê” são algumas das canções
que sempre são lembradas.

Coruputuba é novo
roteiro turístico
Primeiros grupos visitarão o local durante
a Semana da Primavera
Maria Fernanda Munhoz
***
História, cultura
e turismo são características que o novo
roteiro turístico de
Pindamonhangaba, na
Fazenda Coruputuba,
têm de sobra. Prefeitura e administração da
fazenda estão unidos
para o desenvolvimento
dessa opção turística
na cidade, que terá sua
estreia na Semana da
Primavera, realizada
de 21 a 26 de setembro.
Estão somando
esforços e trabalhando
em conjunto: Secretaria
de Governo, por meio
dos departamentos
de Turismo e de Meio
Ambiente, Secretaria de
Educação, por meio dos
departamentos de Patrimônio Histórico, de
Cultura, Coordenação
das Bibliotecas, além do
Instituto Florestal e a
Fazenda Coruputuba.
Inicialmente, o
roteiro será voltado
para os estudantes, que
serão recepcionados
com uma palestra e vídeo explicativos sobre a
história da fazenda. Em
seguida, os alunos visitarão uma exposição
extramuros do Museu
Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, tendo como
tema principal o tropeirismo e a história da
própria fazenda. Após,
será realizada uma

Maria Fernanda Munhoz

Reunião em Coruputuba para finalização do
roteiro de visitação dos alunos
Maria Fernanda Munhoz

Reunião definiu programação da Semana da
Primavera com de diversos parceiros
visita monitorada pelas
instalações da fazenda,
quando as crianças
farão atividade na área
de plantio, retornando
para uma oficina cultural. A visita termina na
igreja de Nossa Senhora Aparecida.
Os agendamentos
das escolas para a Semana da Primavera já
estão sendo realizados.
Grupos serão recebidos
durante períodos da
manhã e tarde. A prioridade para o roteiro de
Coruputuba será para
escolas do Distrito de
Moreira César. As de-

mais escolas do município participarão das
atividades no prédio do
museu e na biblioteca,
localizada no Bosque
da Princesa. Os participantes receberão
mudas de árvores.
Os organizadores do
evento estão prevendo
a participação de mais
de mil alunos das redes
municipal e estadual na
Semana da Primavera.
A Academia Pindamonhangabense de Letras
fará uma sessão solene
na sexta-feira (26), à
noite, encerrando o
evento.

Um dos maiores ícones da MPB estará em Pinda no dia 14

Arquivo histórico abriga documentos
datados a partir de 1701
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba conta com dois arquivos históricos, respectivamente
denominados pelos seus
patronos Waldomiro Benedito de Abreu e Athayde
Marcondes. Ambos estão,
atualmente, no prédio do
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Lepoldina e, em breve,
serão transferidos para o
Centro de Memória Barão
Homem de Melo, assim
que forem finalizadas as
obras de restauro do Palacete 10 de Julho.
De acordo com informações da diretora do Departamento de Patrimônio
Histórico, os arquivos contam com documentos datados a partir de 1701. São
cerca de 900 caixas, com
aproximadamente 7 mil
documentos históricos.
A diretora informou que
alguns documentos têm
identificação e outros, só
a data. “Sabemos a proveniência de todas as caixas,
mas algumas estão fechadas e nunca passaram por
um levantamento. Dentre
eles, existem alguns documentos já recuperados e
outros que deverão passar
pelo processo de paleografia, para que possa ser
resgatado seu conteúdo”,
explicou a diretora.
Todos os documentos
passarão pelos procedimentos, na seguinte ordem: higienizar, recuperar
e digitalizar. Esse é um
processo longo e delicado.
Para se ter uma ideia, somente o processo de mudança para o Centro de
Memória e Higienização
deverão levar, pelo menos,
seis meses. “Temos documentos que precisam ser
carregados por duas pesso-

as, simultaneamente, devido à delicadeza do estado em que se encontram”,
explicou a diretora. Ela
completa informando que
o processo de digitalização, inclusive, não envolve
escanear para não danificar os documentos mas,
sim, fotografar um por um
e depois tratar a imagem
capturada.
Curiosidades
encontradas
Entre as curiosidades
encontradas no arquivo
histórico estão fotos da
cidade, de diferentes períodos, o testamento do
Visconde de Paraibuna
– que era proprietário da
Fazenda São Sebastião,
no Ribeirão Grande, considerado o único sítio arqueológico da cidade, registrado pelo Iphan –, um
processo raro em que um
advogado branco defendia
um escravo, todo o acervo
do centenário jornal Tribuna do Norte, a lei original da abolição da escravatura pindense (datada

de 7 de maio de 1888), o
testamento de Brás Esteves – considerado um dos
fundadores de Pindamonhangaba –, entre muitas
outras riquezas, já que o
arquivo tem documentos
históricos de Guaratinguetá a Taubaté, subindo
a Serra, pois naquela época era tudo uma sesmaria
só. O site da Prefeitura
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br possui fotos de
diversos manuscritos do
arquivo.
Centro de Memória
O Centro de Memória
Barão Homem de Melo
abrigará os dois arquivos
históricos. Ficará localizado no porão do Palacete 10 de Julho, pois é
local que possui melhores
condições, desde o piso.
O espaço terá oficina de
restauro, sala técnica para
pesquisa e o arquivo em
si, com as condições de
climatização corretas. Todos os documentos serão
higienizados, catalogados
e digitalizados.

Maria Fernanda Munhoz

Testamento de Brás Esteves

Pindamonhangaba
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7 de setembro
Tribuna do Norte
Pinda dá show nas comemorações
da Independência do Brasil
Maria Fernanda Munhoz
***
A Semana da Pátria foi
um grande sucesso em
Pindamonhangaba, com
desfiles, hasteamento e visita ao Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina, entre
os dias 5 e 7 de setembro.
A população compareceu
e prestigiou os eventos,
dando um show de civismo e participação.
Na sexta-feira (5), foi
realizado o desfile cívico
em Moreira César, na avenida das Margaridas, Vale
das Acácias. Participaram
17 instituições, como escolas municipais e particulares, Secretaria de Esportes
e Subprefeitura, Exército,
Polícia Militar e projetos
sociais.
No sábado (6), o desfile foi realizado na avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, também com
17 instituições. A fanfarra da escola municipal
Julieta Reale foi um dos

destaques, acompanhando o desfile das escolas da
rede. O Exército foi a atração mais esperada da manhã e não decepcionou,
apresentando militares e
equipamentos na avenida.
O encerramento foi feito
com os Tropeiros de Pindamonhangaba.
No domingo, 7 de setembro, o dia começou
com o hasteamento das
bandeiras no obelisco da
praça Monsenhor Marcondes, ao som da Corporação Musical Euterpe
e com a presença de autoridades. Em seguida, às
14 horas, foi realizada a
visita monitorada ao Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, às exposições
sobre a Família Real no
Brasil.
O prefeito esteve presente em todos os eventos
oficiais e elogiou a participação das instituições e do
público durante as comemorações.

Maria Fernanda Munhoz

Tradicional desfile dos militares foi o mais aguardado da celebração da Independência
Marcos Vinício Cuba

Maria Fernanda Munhoz

Moreira César também recebeu os desfiles

Marcos Vinício Cuba

Autoridades durante hasteamento das bandeiras
Maria Fernanda Munhoz

Atletas da melhor idade da Secretaria de Esportes
Maria Fernanda Munhoz

Fanfarra da escola do Castolira foi um dos destaques do evento

Escoteiros demonstraram organização e seriedade

Maria Fernanda Munhoz

Crianças fantasiadas emocionaram os pais
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Cruz Luminosa
é inaugurada
na festa de São
Vicente de Paulo
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

“Deus venceu
a morte pela
opressão. Na fé
católica, Cristo nos
mostra que a Cruz é
sinal de redenção”.
Padre Geraldo
Carlos da Silva

Ana Camila Campos

Cônego Geraldo profere benção à Cruz Luminosa

A comerciante Josefa Silva

ANA CAMILA CAMPOS
***
Durante todo o ﬁm de
semana, a população de
Moreira César e região
pôde participar dos diversos eventos da programação da Festa de São Vicente de Paulo.
No domingo (7), Dia
da Festa, as atividades
começaram logo pela manhã, com a 28ª edição do
passeio ciclístico, quando
foram sorteadas 25 bicicletas.
Às 10h30, também foi
realizado o “1º Trilhão
São Vicente de Paulo” -

Matriz. (No local, já existia
uma cruz e, por isso, anteriormente, a comunidade
era chamada comunidade
de Santa Cruz).
De acordo com o cônego Geraldo Carlos da
Silva, pároco da comunidade, a doação foi um sinal missionário, representando uma nova luz para a
paróquia e a sociedade.
“Signiﬁca que nós devemos aderir ao Evangelho de Jesus, que é o
Evangelho da alegria. Uma
religião baseada no amor
de Deus, na partilha e na
justiça”, assinalou o padre.

uma competição de trilha
de moto que reuniu vários
amantes do esporte.
Por volta de 18 horas,
a população começou a se
reunir na praça da Matriz
para contemplar a inauguração da Cruz Luminosa,
celebrando 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 família também foi a
responsável pela doação do
terreno onde existe a Igreja
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A Santa Cruz é o símbolo da fé católica e da
ressureição. É um sinal
de sacrifício mas não com
teor masoquista e sim,
simbolizando a transcendência.
A benção contou com
a presença do subprefeito de Moreira César, que
recebeu os agradecimentos do cônego pela contribuição com a estrutura para realização do
evento. A benção solene
começou com um canto
de louvor. Em seguida,
o padre Geraldo relembrou a história do local,

onde havia a primeira
capela de Santa Cruz.
Após benzer a Cruz, ela
foi acesa e houve uma
saudação com fogos de
artificio, que convidou
a população a seguir a
procissão em louvor ao
padroeiro.
À noite, no pátio da
Igreja Santa Rita de Cássia recebeu a dupla Fábio
Henrique e Alessandro,
que gravaram um DVD e
agitaram o público que estava no local.
A comerciante Josefa
Pereira da Silva é de São
José dos Campos e este é o

segundo ano que ela participa como ambulante na
festa, com uma barraca de
alimentação.
Ela destacou que o
novo espaço onde foi realizada a festa é bem melhor e que os moradores
não se sentem incomodados. “O horário também
é bom. É preciso investir
em mais divulgação para
atrair um público ainda
maior”, sugeriu.
O evento foi encerrado
na segunda-feira (8), com
Santa Missa seguida de
show com os Originais do
Samba.

Procissão e Missa encerram festa da padroeira
Na última segundafeira (8), a comunidade
participou da tradicional
procissão em comemoração à padroeira Nossa
Senhora do Bom Sucesso. Na chegada à igreja, o
padre Luiz Carlos, pároco
reitor do Santuário Mariano e Diocesano, celebrou
uma missa encerrando as
comemorações da festa.
No dia anterior, a novena em louvor à santa foi
concluída com uma celebração presidida pelo Bispo Emérito Dom Antônio
Afonso de Miranda, que
reuniu centenas de ﬁéis.
A comunidade participou ativamente em todos
os dias de celebração e,
além disso, prestigiou
toda a parte social da
festa.
Todos os dias, após
as missas, foi realizada
quermesse no Largo do
Quartel, que contou com
diversas barracas, além da
animação com shows.
No último dia do evento, segunda-feira, quem se
apresentou foi o músico
Fernando Zamith.

Divulgação

Divulgação

No domingo (7), último dia da novena, o Bispo Emérito Dom Antônio Afonso de Miranda presidiu a celebração
José Vitor Pereira

José Vitor Pereira
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Corrida Noturna de São Vicente de Paulo

A corrida noturna em celebração à Festa de São Vicente
de Paulo, em Moreira César,
reuniu um grande número de
atletas no sábado (6).
Mesmo dividida por
idade e sexo, a largada foi
simultânea para os corredores, que percorrem um
trajeto de 4,1km devidamente sinalizado pela organização da prova.
Na categoria masculino livre o vencedor foi Vinicius Veloso, seguido por
Reginaldo Honário e Luiz
Henrique Santos. Na 31 a
45 anos venceu Francisco
de Paula Filho, o Chiquito

(vencedor geral da corrida), com Claudir Rosa em
segundo e Benedito Lopes
em terceiro. Na veterano,
deu Claudionor Santana,
Denilson Rocha e Luiz
Guilherme Antonio.
Entre as mulheres, na
livre, venceu Luana Camargo, seguida por Bruna Dias e Amanda Alves.
Na 31 a 45, a campeã foi
Leandra Cosetti, com Andreia Santos em segundo
e Marilia Pereira. Entre
as veteranas venceu Liria
Brito, com Marcia Vizela
em segundo e Daisy Bastos em terceiro.

Jogos desta semana pelo
Futebol de Salão:
Quarta-feira (10) – Zito
Agenor X Sejelp/Zito
Horário: 19h30
Sejelp/Escola de Excelência X Castolira
Horário: 20h15
Fênix X Mantiqueira
Horário: 21h
Quinta-feira (11) – Jardim Eloyna
Zé do Café X Souza
Horário: 19h30
Liberdade X Signos
Horário: 20h30
Sexta-feira (12) – Alto do Tabaú
Senai X Cantareira
Horário: 19h30
Semar X OAB – APCD
Horário: 20h15

Resultados futebol

Odirley Pereira

O evento esportivo reuniu participantes de vários bairros e de cidades vizinhas

Mãe e filho campeões no pódio da superação
FERNANDA MARIA
***
De braços para o alto
e com sorriso que escancarava a felicidade de um
campeão, Rodrigo protagonizava o espetáculo
que marcou o grande final
da corrida. Recebido pela
fileira de competidores,
sob aplausos, o garoto na
cadeira de rodas, que em
dupla com a mãe Tatiana
compunha a parceria inscrita sob o número 121,
finalizava os registros na
linha de chegada, mas ganhava a primeira colocação no pódio da lição de
vida e superação.
A medalha de honra ao
mérito recebida por todos
os competidores ao fim
do percurso, para Tatiana Alves de Oliveira, 33
anos, e o filho Rodrigo Alves de Oliveira dos Santos

Moreira, 9 anos, significa
mais do que o certificado
de participação - a vitória
da realização da primeira
corrida de rua da dupla.
Adepta da caminhada, Tatiana começou a
se preparar para correr,
motivada pela história de
uma mãe que conheceu
em uma rede social, que
realiza provas de até 15
quilômetros empurrando
a cadeira do filho especial.
Ela conta que, pelo fato de
a cadeira de Rodrigo não
ser adaptada, teve dificuldades para cumprir o percurso, mas não pensou em
desistir.
“O motorista da ambulância que acompanhava a corrida chegou a me
oferecer carona. Neguei e
falei para ele avisar (para
a organização do evento)
que eu tinha desistido,

Odirley Pereira

Tatiana participou da corrida empurrando a
cadeira do filho Rodrigo - sua maior vitória
porque enquanto o último
não chegasse, a premiação
não aconteceria, e eu fiquei com receio de atrasar
o andamento”, lembra.
Mas no pensamento,
em momento algum, Tatiana deixou o cansaço
abater suas forças. Acompanhados da professora

de Educação Física Leandra Aires, amiga e incentivadora de Tatiana, mãe
e filho vibraram ao cruzar
a linha de chegada como
vencedores de um desafio,
que marca o início de uma
nova etapa que promete muitos quilômetros de
emoção.

Inscrições para 2ª etapa do Circuito Corrida de Rua estão abertas

Sub 11

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O circuito corrida de
rua de Pindamonhangaba
tem atraído muitos praticantes desta atividade
física. Os interessados em
participar da 2ª etapa de-

Santos 3 x 1 PS Gerezim
Ferroviária 6 x 0 Cidade Nova
Tipês 0 x 1 Etna
Folga - São Paulo
Sub 15
Santos 8 x 0 PS Gerezim
Ferroviária 6 x 0 A Mil Por Hora
São Paulo 0 x 0 Inter Pinda
Etna 2 x 0 Colorado

verão se apressar e fazer as
inscrições. Para garantir a
vaga é preciso ir ao estacionamento do shopping
Pátio Pinda, entre as 15 e
20 horas. Ao todo, serão
dez categorias, da pré-mirim à veteraníssima 2.

De acordo com os organizadores da prova as
inscrições serão feitas até
esgotarem as 1.000 vagas.
Não haverá inscrição no
dia da prova, que será neste
domingo (14), a partir das
8h30. A retirada dos kits

deverá ser feita no sábado
(13), entre as 10 e 18 horas.
A primeira etapa
ocorreu em maio, juntamente com a Corrida
da Liberdade, em comemoração aos 126 anos
da Lei Áurea.

Alunos do lazer terão um “Dia de Talento”
Os alunos do projeto
“Bairro em Ação”, realizado pela Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer da Prefeitura
terão a oportunidade
de se apresentar em um

Quarentão
São Paulo 1 x 1 Independente
Mombaça 0 x 2 Bela Vista

“Dia de Talento”. Esta
atividade será realizada nesta quinta-feira
(11), no centro comunitário do Campos Maia.
As ações terão início às
7h30.

Os alunos do projeto
poderão se apresentar e
também conferir as apresentações dos amigos. Haverá coreografia da melhor
idade (que abrilhantou o
desfile em comemoração

ao 7 de Setembro), dança
circular, músicas e exposição de artesanato. Os alunos são os responsáveis
pela atividade, que é coordenada pela professora da
prefeitura.

Dia do Brincar garante diversão das famílias Handebol masculino vence pela Paulistana

Divulgação

Divulgação

Próxima edição do evento ocorre em outubro
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
As famílias de Moreira
César e região se divertiram com mais uma edição do “Dia do Brincar”,

atividades desenvolvidas
na tarde do último sábado (6), no bairro Vale das
Acácias. Evento oferecido
pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, da

Prefeitura que integrou as
festividades de São Vicente de Paulo.
Quem passou pelo Dia
do Brincar ainda pôde
receber maquiagem no
rosto, jogar futebol, andar com perna de pau e
exercitar a mente com os
jogos de mesa. As crianças brincaram no tobogã,
cama elástica, pula-pula,
piscina de bolinhas, tombo legal e touro mecânico
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
atende crianças, jovens,
adultos e a melhor idade
com o “Dia do Brincar”.
Em outubro, esta atividade de lazer será no bairro
Goiabal. Data e local serão divulgados em breve.

Os interessados em conhecer o time podem acompanhar os treinos
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe masculina de
handebol da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer
da Prefeitura venceu mais
um desafio pela Liga Paulistana. O time foi a Guarulhos
encarar os representantes de
São Vicente, na categoria ca-

dete, e ganharam de 29 a 26.
A técnica comenta que
o time fez uma excelente partida, tanto que foi
elogiada pelo técnico do
Pinheiros, uma equipe referência no handebol. Ela
agradece o empenho de
cada atleta, tanto nos treinos como nas competições.

A equipe adulta desta
modalidade vai jogar neste sábado (13), pelo Campeonato Freguesia do Ó.
Uma vitória os colocará na
fase final da competição.
A categoria cadete entrará
em quadra no dia 28, contra Guarulhos. O desafio
será fora de Pinda.

