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O CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO LOTEAMENTO NOVA 
ESPERANÇA, NO ARARETAMA, SERÁ REINAUGURADO HOJE, ÀS 10 HORAS. A UNIDADE FOI 
REFORMADA E AMPLIADA PARA FACILITAR O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS E AUMENTAR 
A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO. NO LOCAL, A POPULAÇÃO ENCONTRA VÁRIOS SERVIÇOS, 
COMO INSERÇÃO NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ENCAMINHAMENTOS À 
BENEFÍCIOS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS, ENTRE OUTROS.

PANCADAS DE CHUVA À TARDE, 
NEBULOSIDADE EM AUMENTO

14º 25º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 5

TERÇA-FEIRA

Gabriel da Silva

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 5

PÁGINA 2

PÁGINA 2

Cras do Nova Esperança 
será reinaugurado hoje

Dom Wilson é acolhido pela cidade

Professora é selecionada 
para lecionar nos EUA

Casal completa Bodas de 
Ouro no aniversário de Pinda

APÓS TROCA DE TIROS, 
BANDIDO É MORTO

Artistas e cultura local no Revelando SP

AEROCLUBE RECEBE 
COMPETIÇÃO DE 
MOTOCROSS

Priscila Bordon, professora 
de língua inglesa da Escola 

Estadual ‘Profª. Eloyna 
Salgado Ribeiro’, no Morumbi, 

foi selecionada por uma 
universidade norte-americana 

para lecionar língua portuguesa 
nos Estados Unidos. Priscila 

fi cará nove meses no Bennett 
College, onde vai lecionar para 

alunas do curso de artes. “É 
um desafi o e tanto, pois é o 

primeiro ano que a faculdade 
irá receber uma professora 
da língua portuguesa. Serei 

a primeira brasileira a passar 
nosso idioma nesta faculdade”, 

relata. Empolgada com a 
oportunidade, ela acredita 

que a experiência ainda trará 
benefícios aos estudantes 

da Rede Estadual. “Poderei 
transferir os conhecimentos 

que também irei adquirir lá, em 
cursos oferecidos pela própria 

faculdade, e garantir mais 
instrumentos de conhecimento 

para meus alunos”.

O novo bispo da Dioce-
se de Taubaté, dom Wilson 
Luis Angotti Filho, celebrou 
sua missa de acolhida em 
Pindamonhangaba na sexta-
feira (3), para mais de 5 mil 
pessoas. Durante a celebra-
ção, dom Wilson enalteceu o 
amor de Cristo e as bases da 
Igreja Católica, edifi cada com 
base na palavra de Deus, le-
vada por São Pedro e demais 
apóstolos. 

Os dez párocos da cidade, 
vários padres e autoridades 
militares e civis participaram 
da missa, dentre elas o prefei-
to do município.

Ao fi m da missa, cercado 
pela multidão, o novo bispo 
retribuiu o carinho e aben-
çoou os fi éis.

Maria Aparecida da Silva 
Moreira e Thieer Moreira vão 
celebrar Bodas de Ouro no dia 
do aniversário de Pindamo-
nhangaba, 10 de julho. Os 50 
anos de união da D. Cida e do 
Sr. Teco serão comemorados 

com uma missa especial dedi-
cada ao casal, aos fi lhos Thieer 
Junior e Vanise Mousinho e 
aos netos Rafael, Gabriel, Ana 
Luiza e Lucas, na Capela de 
São Judas Tadeu.

Um bandido morreu e ou-
tro fi cou ferido após troca de 
tiros com um policial na ma-
nhã de segunda-feira (6), no 
Ipê II. Ele e mais dois com-
parsas estavam assaltando 

uma lotérica quando foram 
surpreendidos por um poli-
cial. Apenas o terceiro ladrão 
conseguiu escapar, mas a 
polícia espera localizá-lo nos 
próximos dias.

Dezenas de artistas de Pindamonhangaba 
participam neste fi nal de semana do Revelan-
do São Paulo – Festival da Cultura Tradicional 
Paulista do Vale do Paraíba, que vai ocorrer 

em São José dos Campos. A cidade contará 
com estande expondo o famoso bolinho e o 
café caipira, além, de apresentações artísticas 
e culturais.

Bispo e párocos durante Oração Eucarística na missa de acolhida, realizada no ginásio da AA Ferroviária
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Juventrova 2015 

EE ESCOLÁSTICA ANTUNES SALGADO

Meu caderno é de arrasar
e também é especial.
Nele posso acreditar
num futuro bem legal.
Maria Letícia Gonçalves Barbosa 
6º ano - Ensino Fundamental

De espiral ou de brochura,
folha branca ou reciclável,
cuido sempre com doçura
pro caderno ser durável.
Rayssa Carvalho Ribeiro da Silva
6º ano - Ensino Fundamental

Quando escrevo no caderno
penso em algo especial:
faço um verso bem moderno
que fica muito legal.
Isabela Vitória da Silva Delgado
8º ano - Ensino Fundamental

 Com relação aos premiados do Juventrova, 
houve uma troca de nomes dos alunos da EE Pro-
fessora Escolástica Antunes Salgado, na matéria 

publicada na edição da última quinta-feira (2). A 
coluna Registro Cultural registra aqui as trovas e 
as autoras que foram premiadas:

‘história de uma Índia Puri’ 
É o título do novo livro 

que o trovador, poeta, cro-
nista e contista Maurício 
Cavalheiro, membro da 
APL – Academia Pinda-
monhangabense de Letras, 

lança em breve.
Na obra de Maurício “as 

tradições que nos orgulham” 
são recontadas por uma ín-
dia da tribo dos Puris, os pri-
meiros habitantes de nossa 

região. Uma forma interes-
sante de começar a contar 
a história pela raiz e pelo 
intermédio da própria raiz, 
inclusive com uma pitada de 
língua tupi. A precisa, bela e 
sonora língua geral de nos-
sos ameríndios.

“Pindamonhangaba tem 
uma história rica, linda, fas-
cinante. Há muito tempo 
pensava em usar os pincéis 
das letras para colorir uma 
história dedicada às crianças. 
Uma história que contasse 
um pouquinho da história da 
Princesa do Norte, e aguças-
se a curiosidade para pesqui-
sas mais profundas. Espero 
atingir meu objetivo”, diz o 
autor sobre sua obra.

“Uma avó índia porta-

dora de histórias do seu 
passado, das suas origens, 
das histórias da sua cida-
de, do passado da sua ci-
dade, cheia de sabedoria, 
leva um bando de crianças 
pela mão. Navegam jun-
tas num rio de palavras 
rumo à floresta profunda 
onde num tempo remoto 
nasceu uma índia que foi 
alimentada com leite de 
onça. A própria avó tem 
uma onça de estimação”. 
Trecho da escritora  Rose-
ana Murray, graduada em 
Literatura e Língua Fran-
cesa pela Universidade de 
Nancy e com mais de 50 
obras já publicadas, refe-
rente ao livro de Maurício 
Cavalheiro. 

Capa do novo livro de Maurício Cavalheiro

Capa do livreto referente aos concursos 
Nacional e Juventrova- 2015

Divulgação

motocross no 
fim de semana

O brasileiro paga (deveria) todos seus impostos e age 
dentro da lei. Todo ano, lá está o cidadão para quitar 
seus carnês, deixar as contas em dia e ainda assim, vi-
ver.

Especialmente no caso dos automóveis (carros, mo-
tocicletas, caminhões, ônibus, etc.), as tarifas anuais 
que os proprietários têm que manter em dia são: IPVA 
– Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, 
DPVAT – Seguro Obrigatório, Licenciamento. Bom, por 
mais que o dono do bem pague seus impostos, o Go-
verno não se responsabiliza pelo item e assim, obriga a 
pessoa a pagar seguro.

Mas não deveria ser assim, pois a responsabilidade 
pela segurança pública é do Estado. E essa obrigação de 
proteger o povo e seus bens não está somente paga pela 
sociedade através dos impostos sobre os veículos, mas 
sim pelo Dever do Governo de proteger sua gente. Ainda 
mais se considerarmos que o brasileiro paga centenas 
de outros impostos.

Mas por fim, isso não acontece. E o que o Estado ten-
ta fazer é amenizar a situação.

Problema que, por sinal, também lesa o próprio Go-
verno. Ao ser objeto de roubo ou furto, uma parcela sig-
nificativa do número de automóvel subtraído vai para 
os desmanches e volta em forma de peças ao mercado 
– retirando do Estado os impostos sobre produção e co-
mercialização.

De qualquer modo, na semana passada, a Lei do Des-
monte do Estado de São Paulo completou um ano. En-
tre os resultados já obtidos estão a significativa redução 
de furtos e roubos de veículos e o fechamento de cente-
nas de estabelecimentos irregulares. O próximo passo 
é o lançamento de um sistema online do Detran (que 
permitirá um rigoroso controle deste segmento e trará 
mais segurança ao cidadão). 

Ainda no início deste segundo semestre o sistema 
será disponibilizado às empresas do setor para o cadas-
tro e controle das peças. Os estabelecimentos terão de 
etiquetar as peças a serem comercializadas e cadastrá
-las no sistema do Detran, com informações como veí-
culo de origem e nota fiscal de entrada e saída. 

A redução significativa dos índices de furto e roubo 
de veículos no Estado de São Paulo, principal objetivo 
da Lei do Desmonte, demonstra que a lei já surte efei-
to prático. Segundo dados da Secretaria da Segurança 
Pública, o índice de roubo de veículos caiu 28,49% em 
maio deste ano na comparação com o mesmo mês do 
ano passado. No mesmo período, os registros de furtos 
de veículos tiveram queda de 18,02%.

Temos que reconhecer que houve queda no índice de 
roubos e furtos, mas também nos cabe cobrar mais se-
gurança, pois o combate ao crime é obrigação exclusiva 
do Estado.

Longe do ideal

Lei do desmonte reduz 
roubos e furtos, mas 

não é o suficiente

A programação de even-
tos com motocross reser-
va para o próximo sábado 
(11) e domingo (12), a re-
alização do ‘Motocross de 
Inverno’, que vai garantir 
classificação para a última 
etapa da Copa AgoraVale 
de Motocross. O evento 
acontece na pista do Ae-
roclube de Pindamonhan-
gaba.

Participarão pilotos de 
várias regiões do país e a ex-

pectativa dos organizadores 
é de um grande público. A 
programação terá início às  8 
e encerramento às 18 horas. 
A entrada é franca.

Atrações - O espaço ain-
da contará com atrações de 
voo panorâmico, aeromode-
lismo e paraquedismo além 
da praça de alimentação e res-
taurante (A Biruta).

O aeroclube está localiza-
do na avenida Manoel César 
Ribeiro, 2.800.

Divulgação

Troca de tiros deixa um 
morto e um ferido

Um policial surpreendeu 
três criminosos que assalta-
vam uma agência lotérica na 
manhã da última segunda-
feira (6) no bairro Ipê II.

De acordo com informa-
ções da PM, um policial de 
folga estava em um esta-
belecimento comercial no 
bairro, quando populares 
avisaram ter visto movi-

mentação suspeita em uma 
agência lotérica nas proxi-
midades. O policial seguiu 
para o local, surpreendeu os 
três criminosos e houve tro-
ca de tiros.

Um dos assaltantes foi 
morto, outro ficou ferido e 
foi levado para o Pronto-So-
corro local. Só o terceiro en-
volvido conseguiu fugir.

Polícia

Confira os resultados dos jogos 
do último final de semana pelos 
campeonatos de futebol da cidade:

CAMPEONATO SUB 13
maricá 1 X 4 São Paulo
mombaça 0 X 7 etna
Cantareira 0 X 6 Ferroviária
gerezim 2 X 2 Fluminense
CAMPEONATO SUB 17
bela Vista 3 X 0 araretama
independente 0 X 1 Jardim Regina
mombaça 0 X 10 Santos
Ramos 1 X 2 Jardim Rezende
Cidade nova 0 X 6 São Paulo
Fluminense 1 X 0 maricá
CAMPEONATO SÊNIOR 50
Fluminense 2 X 0 Santa Luzia
maricá 0 X 4 independente
Pindense 2 X 1 bela Vista
Estrela 1 X 1 Afizp
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
CHAVE A
a mil por hora 0 X 2 bandeirante
Cantareira 1 X 1 Vila São José
Rosário 0 X 1 Sapopemba
CHAVE B
Real esperança 1 X 2 araretama
Ferroviária 3 X 0 andrada
areião 1 X 4 Castolira

Conselho de Patrimônio 
será empossado hoje

O Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pinda terá 
sua cerimônia de posse 
realizada nesta terça-
feira (7), a partir das 18 
horas, no Palacete 10 de 
Julho. Farão parte da ce-
rimônia a primeira reu-
nião ordinária do Conse-

lho, com o ato de posse, 
além de um momento lú-
dico de contação de his-
tórias, formação de mesa 
para a posse, degustação 
de comidas típicas da 
Fazenda Coruputuba e 
apresentação da Corpo-
ração Musical Euterpe. O 
evento é aberto a toda a 
população
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cidade
Bispo recebe carinho dos fiéis

Dom Wilson é nascido em 
Taquaritinga (SP), filho de 
Iracy Fernandes Angotti e Wil-
son Luis Angotti, tem 57 anos 
e foi ordenado sacerdote em 
dezembro de 1982. O religioso 
estudou filosofia no Seminário 
Diocesano de São Carlos e teo-
logia no seminário de Ribeirão 
Preto. Ele é mestre em teologia 
dogmática pela Universidade 
Gregoriana de Roma e atuava 
como bispo auxiliar da Ar-
quidiocese de Belo Horizonte 
desde maio de 2011.

Nomeado pelo papa Fran-
cisco em abril deste ano, dom 
Wilson é 7° bispo diocesano 

de Taubaté. Ele substitui dom 
Carmo João Rhoden, que esta-
va na função desde 1996 e fez 
o pedido de renúncia no ano 
passado, após completar 75 
anos (idade máxima permitida 
para um bispo).

Além de Pindamonhan-
gaba, a Diocese de Taubaté é 
responsável por outras nove 
cidades da região: Caçapava, 
Campos do Jordão, Jambeiro, 
Natividade da Serra, Redenção 
da Serra, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapu-
caí, São Luiz do Paraitinga e 
Tremembé. Ao todo, são 49 
paróquias nos 11 munícipios.

Na primeira missa oficial do 
novo bispo de Taubaté em Pin-
damonhangaba, na sexta-feira 
(3), dom Wilson Luis Angotti 
Filho destacou as bases da igreja 
católica baseadas nos trabalhos 
de São Pedro, os ensinamentos 
de Jesus Cristo, e pregou sobre 
paz e amor entre as pessoas.

Com o ginásio da Ferroviária 
lotado por mais de 5 mil pes-
soas, o bispo lembrou ainda de 
São Tomé (data comemorada 
dia 3 de julho) e da representa-
ção da fé dos apóstolos sobre a 
vida e ressurreição de Cristo. 

A missa, organizada pelo De-
canato Cristo Rei, contou com a 
presença dos 10 párocos do mu-
nicípio e dezenas de padres, que 
concelebraram ao lado do novo 
bispo.

No início da celebração, o pre-
feito de Pindamonhangaba agra-
deceu a presença do bispo e dese-
jou muito sucesso à frente deste 
novo desafio. O prefeito ainda 

Professora da língua inglesa 
da Rede Estadual de Ensino, 
Priscila Bordon, moradora de 
Pindamonhangaba, foi selecio-
nada para uma bolsa de nove 
meses como professora assis-
tente de língua portuguesa em 
uma universidade americana 
pela Comissão Fulbright Brasil 
(Programa de Intercâmbio Edu-
cacional e Cultural do Governo 
dos Estados Unidos). Priscila 
irá lecionar na Bennett Colle-
ge, na cidade de Greensboro, na 
Carolina do Norte. 

O Programa de Intercâmbio 
Educacional e Cultural da Full-
bright existe desde 1946 e tem 
como principal objetivo ampliar 
o entendimento entre os EUA e 
outros países. O programa re-
úne centenas de estudantes e 
profissionais de diversas áreas 
que se destacam em seus países 
pelos seus respectivos traba-
lhos. Priscila Bordon, formada 
em Letras – português e inglês 
pela Faculdade Anhanguera de 
Taubaté em 2009, explica um 
pouco mais sobre a bolsa que 
lhe foi concedida. “Há divisões 
dentro da Fulbright e estou in-
serida no Foreign Language 

Professora de Inglês da Rede Estadual é 
selecionada para lecionar nos Estados Unidos

Teaching Assistant (FLTA), co
-patrocinado pela Capes (Go-
verno Federal Brasileiro), que 
tem o objetivo de incrementar o 
ensino de português em univer-
sidades norte-americanas pro-
movendo o interesse pelo Brasil 
nos EUA”.

Priscila Bordon embarca no 
segundo semestre para onde 
será responsável pelas aulas 
extracurriculares de português 
na Bennett College, faculdade 
de artes para mulheres histo-
ricamente negra. “É um desa-
fio e tanto, pois é o primeiro 
ano que a faculdade irá rece-
ber uma professora da língua 
portuguesa, então eu serei a 
primeira brasileira a lecionar 
nosso idioma nesta faculdade”, 
conta entusiasmada a profes-
sora.

Priscila participou de vá-
rias fases antes de ser uma das 
45 pessoas selecionadas para 
embarcar aos Estados Unidos, 
ocupando a 9ª posição. Quan-
do voltar, no primeiro semestre 
de 2016, a professora pretende 
replicar os seus conhecimentos 
adquiridos no exterior. “En-
sinar a língua portuguesa não 

será uma das tarefas mais fá-
ceis, porém voltar ao Brasil e 
transferir os conhecimentos 
que também irei adquirir lá, 
em cursos oferecidos pela pró-
pria faculdade, será mais incrí-
vel ainda, espero voltar para a 
Rede Estadual e garantir mais 
instrumentos de conhecimento 
para meus alunos”.

Sobre Priscila
Nascida em 1989 em Pinda-

monhangaba, viveu no Crispim, 
em Moreira César e hoje reside 
na Vila São Paulo. Estudou no 
Sesi, em Moreira César, até a 4ª 
série (1996 a 1999), logo após se 
transferiu para o Ismênia/Cur-
sinho da 5ª a 8ª série (2000 a 
2003) e migrou para o Ensino 
Médio na Etec João Gomes de 
Araújo (2004 a 2006), quan-
do concluiu o 3º ano do Ensino 
Médio. De 2007 a 2009 cursou 
a Faculdade de Letras – portu-
guês/inglês. A partir de 2007 
ingressou como professora de 
inglês em escolas de idiomas em 
Pindamonhangaba e Taubaté e 
desde 2012 é professora de in-
glês na escola estadual “Profª. 
Eloyna Salgado Ribeiro”, no re-
sidencial Morumbi. Priscila Bordon vai ensinar língua portuguesa nos EUA

Gabriel Silva

Público lotou ginásio da AA Ferroviária

Bispo recebeu os cumprimentos do prefeito

relembrou de outros bispos e pa-
dres, como o agora bispo emérito 
dom Carmo João Rohdem, seu 

antecessor dom Antonio Afonso 
de Miranda, além de padres e 
outros religiosos.

O pároco da igreja de Nossa 
Senhora das Graças, padre Vitor 
Hugo Porto, representando os 
católicos de Pindamonhangaba, 
afirmou que o novo bispo sem-
pre será muito bem acolhido no 
município e citou nominalmen-
te todas as comunidades e insti-
tuições religiosas presentes.

Ao fim da missa, milhares de 
pessoas cercaram o bispo para 
pedir bênçãos e desejar boa jor-
nada à frente da igreja na região. 
Simpático, dom Wilson retribuiu 
o carinho dos fiéis, demonstran-
do estar bastante feliz e esperan-
çoso com esta nova oportunida-
de em sua vida religiosa.

Dom Wilson durante Celebração Eucarística

Divulgação

SoBre Dom WilSon

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

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)

e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Mart im Cesar:
Gabinete:  Tels .  (12)  3644 2271 ou 3644 2272
e-mail:  mart imcesar@camarapinda.sp.gov.br
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB)  p ro toco lou  na 
sessão do dia 15 de junho 
o Requerimento de número 
918/2015 solicitando a Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, informações e 
também uma maior atenção 
ao PSF do bairro do Bom 
Sucesso.

O Vereador esteve durante 
a semana visitando moradores 
do bairro e recebeu várias 
reclamações dos usuários, 
que relataram que somente 
dez pacientes são atendi-
dos diariamente, relataram 
também que não estão mais 
recebendo a visita dos ACS 
- Agentes Comunitários de 
Saúde em suas residências, 
também falaram sobra a falta 
de limpeza do PSF.

Diante de tanta reclama-
ção, o vereador protocolou o 
requerimento e também fez 
uso da Tribuna, aproveitando 
que a Secretária de Saúde es-
tava presente na sessão, para 
cobrar soluções urgentes dos 

Professor Osvaldo
faz diversas cobranças 
ao Executivo Municipal

problemas encontrados no PSF 
do bairro do Bom Sucesso.

Trânsito no Carangola
Após diversos documen-

tos enviados ao Executivo 
cobrando uma solução para 
os problemas de trânsito no 
entroncamento entre a rua 
Ryoiti Yassuda com a avenida 
São João e no trecho entre a 
entrada do bairro do Carango-
la e a rotatória do bairro Vila 
Suíça, o Vereador Professor 
Osvaldo recebeu em seu ga-
binete o ofício nº 825/2015, 
do Executivo, respondendo 
que, em breve, será implan-
tada na entrada do Carangola 
uma lombada eletrônica. Com 
base nesta resposta, o Vere-
ador Professor Osvaldo fez 
uso da Tribuna para salientar 
que a instalação da lombada 
eletrônica não resolverá o 
problema, pois muitos mo-
toristas passam por cima do 
canteiro central para chegar a 
outra pista e pede estudos para 
viabilidade da instalação de 
uma rotatória para solucionar 
os problemas.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Professor osValdo

O Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) desde que iniciou eu 
mandato em 2013, tem pautado sua 
atuação no combate às drogas na 
cidade. Com base nisso, e após visi-
ta à cidade de Presidente Prudente, 
junto com o Prefeito e autoridades 
que foram conhecer o trabalho 
antidrogas realizado naquela 
cidade, o vereador encaminhou 
os Requerimentos 1607/2013 e 
1629/2013, reiterados pelo Reque-
rimento 2304/2014, ao Executivo 
e à Secretária de Saúde, pedindo a 
implantação do Centro de Atenção 
Psico Social Infantil e de Álcool 
e Drogas – CAPS I e CAPS AD. 
No último dia 02 de julho, o vere-
ador viu seu pedido, assim como 
o de tantos outros profissionais 
que atuam na cidade em prol da 
causa, se tornar realidade com 
a inauguração de um complexo 
CAPS I e AD, localizado na rua 
Dr. José Luiz Cembranelli, nº 
1.005, no Parque das Nações, 
próximo ao Hospital 10 de Julho. 
Trata-se de um moderno centro 

Pedido do Vereador Roderley 
Miotto, CAPS I e CAPS AD é 
inaugurado em Pinda

de atendimento ao dependente de 
álcool e droga, composto por uma 
Casa de Triagem e uma unidade do 
CAPS I - Centro de Apoio Psico 
Social Infantil, com toda infraes-
trutura e atendimento, contando 
com uma equipe especializada para 
esse tipo de tratamento, de forma a 
atender não só o paciente, mas todo 
um acompanhamento familiar.

“Venho trabalhando com muita 
dedicação, doação e determinação 
para ajudar as pessoas que sofrem 
com o vício, sei o quanto é difícil 
para o dependente e familiares. 
Fico contente em ver esta realidade 
em Pindamonhangaba. Em nome 
de toda população agradeço ao 
Prefeito Vito Ardito, à Secretária 
de Saúde Sandra Tutihashi, aos 
funcionários dos CAPS, funcio-
nários da prefeitura, a responsável 
pela Casa de Triagem Tânia, bem 
como ao grande amigo Edson, que 
desenvolve um grande trabalho 
nesta área. Parabenizo a todos os 
envolvidos pois a nossa população 
só tem a ganhar”.

Vereador MartiM Cesar

Vereador riCardo Piorino

Vereador roderley Miotto disCursa na 
inauguração do CaPs i e CaPs ad, 

ao lado do Prefeito Vito ardito e 
autoridades Presentes

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação 
ao Prefeito Vito Ardito, pe-
dindo providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam realizados 
estudos visando a colocação 
de redutores de velocidade na 
rua Senador Dino Bueno, no 
trecho a partir do cruzamento 
de acesso para o DSM e Cris-
pim, até as proximidades do 
Bar Piracuama. O Vereador 
justifica seu pedido porque 
o trânsito de ônibus e cami-
nhões nesta via é intenso, co-
locando em risco a segurança 
de pedestres e ciclistas que 
transitam pelo local.

Sinalização
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo é 
para que sejam feitas melho-
rias na sinalização horizontal 
e pintura da lombada existente 
na rua Dr. Rodrigo Romeiro, 
em frente ao número 254. A 

Durante esta semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) encaminhou ofício 
ao Prefei to  Municipal ,  
solicitando informações 
acerca  das  necessár ias 
e  impresc indíve is  ins -
talações de câmeras de 
monitoramento em pontos 
estratégicos da cidade.

Segundo o vereador, as 
câmeras já deveriam estar 
ins ta ladas ,  cont r ibu in-
do com a segurança no 
município e colaborando 
significativamente com a 
polícia local.

“ F o m o s  i n f o r m a d o s 
que o atraso é decorrente 
de problemas enfrentados 
no processo licitatório, 
todavia, a Administração 
tem a obrigação de tomar 
uma postura mais ágil para 

Em constante luta pela melhoria da qualidade de vida 
dos Pindamonhangabenses, o vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) visitou na terça-feira, dia 23 de junho, os bairros 
Cruz Grande e Ribeirão Grande. Na ocasião, ele solicitou 
melhorias e benfeitorias à atual Administração. Em reunião 
com o senhor Edmundo, do Ribeirão Grande e o senhor 
César (jogador de futebol profissional) e outros moradores 
daquela região ficou acertado que o parlamentar deveria 
entrar com requerimentos junto à Prefeitura e seus órgãos 
competentes, solicitando esses pedidos e reivindicações.

Entre as várias revindicações ao vereador estão: uma cadeira 
de soroterapia no Posto de Saúde do Cruz Grande; uma mesa 
para reuniões dos agentes comunitários; reparos de manutenção 
na parte elétrica do Posto de Saúde do Cruz Grande.

Vereador Dr. Marcos 
Aurélio visita Cruz 
Grande e Ribeirão Grande

IntuIto foI buscar melhorIa das condIções do

Posto de saúde do baIrro cruz Grande e solIcItar 
alGumas benfeItorIas Para o rIbeIrão Grande

Já no bairro Ribeirão Grande, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio solicitou que se coloque mais sinalização na Estrada 
Municipal “Jesus Antônio de Miranda”, principalmente entre 
os km 15 e 16; também foi solicitada a extensão de mais um 
dia de atendimento médico. Outro importante pedido do vere-
ador foi que se realizem estudos e projetos para colocação de 
um dentista para atender a comunidade no Ribeirão Grande. 

O vereador Dr. Marcos Aurélio alega que “são pedidos 
que se fazem necessários àquela região, pois ajudarão 
tanto na segurança e quanto na saúde pública, oferecendo 
desta forma, melhor locomoção e qualidade de vida aos 
moradores dos bairros Cruz Grande e Ribeirão Grande”.

edMundo, Vereador dr. MarCos aurélio, edMilson géia e César aPós reunião 
nos bairros Cruz grande e ribe irão grande

Martim Cesar pede instalação 
de redutores de velocidade
na rua Senador Dino Bueno

falta de sinalização adequada 
coloca em risco a segurança 
dos pedestres, ciclistas e ve-
ículos que passam pelo local.

Pedido atendido
O Vereador Martim Ce-

sar teve sua Indicação nº 
19/2015, apresentada na 
Sessão Ordinária do dia 
02/02/2015, visando a cons-
trução de uma cobertura 
para a Quadra Poliesportiva 
Tancredo Neves, no bairro 
Vila Rica, na esquina das 
ruas Professora Idalina Cesar, 
Vicente Correa Leite e Fran-
cisco de Oliveira Penteado, 
atendida e a obra foi inaugu-
rada na noite do último dia 
30 de junho. “Fico feliz por 
ter mais um pedido meu, em 
nome da população, atendido. 
Os moradores e atletas que 
frequentam o local poderão 
agora desfrutar de um novo 
espaço, promovendo uma 
melhor qualidade de vida”.

Vereador Ricardo 
Piorino cobra câmeras 
de monitoramento

“a admInIstração munIcIPal

PrecIsa acelerar o Processo”

acelerar o processo. É do 
conhecimento de todos 
que a existência de câ-
meras numa cidade inibe 
a presença de delinquen-
tes e, consequentemente, 
diminui a prática de atos 
ilícitos”, comentou o ve-
reador.

“Portais” na cidade
Outra questão levanta-

da pelo vereador é a cons-
trução de “portais” nas 
principais vias de acesso 
ao município, que poderá, 
inclusive, controlar a en-
trada e saída de veículos, 
fator que também con-
tribui para a diminuição 
da incidência de delitos. 
Segundo o vereador, os 
portais evidenciam o co-
mando e a organização em 
uma cidade.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Ao longo de seu manda-
to, o vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) sempre 
esteve atento aos pedidos 
dos moradores de nossa 
cidade, representando-os 
e apresentando os anseios, 
pedidos e reivindicações da 
comunidade junto à Admi-
nistração Municipal. 

O vereador diz que “está 
satisfeito com resultados de 
todos os pedidos que foram 
atendidos pela Prefeitura”. 
Segundo o vereador Janio 
Lerario, até mesmo os seus 
pedidos, em caráter de 
urgência, que foram for-

Satisfeito, Janio Lerario aplaude 
trabalho da Prefeitura no atendimento 
aos pedidos da comunidade

mulados pessoalmente ou 
através do telefone foram 
analisados e prontamente 
resolvidos. “Essas solici-
tações mostravam as reais 
necessidades da população 
e a Prefeitura foi sensível a 
esses apelos da população”. 

Janio disse que “como 
agente público compro-
metido com os anseios da 
coletividade, ouve e aten-
de, com grande prazer, as 
reivindicações feitas por 
todos, especialmente quan-
do comparece as reuniões 
e visitas aos bairros de 
Pindamonhangaba”.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Janio lerario

de acordo com o vereador até os
PedIdos, em caráter de urGêncIa, estão 

sendo atendIdos Pela PrefeItura
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Cotidiano

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou 
a reforma e ampliação 
do Cras - Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social, instalado no Nova 
Esperança, no Araretama. 
O prédio fica na rua José 
Alves Pereira Sobrinho, 

36, antiga rua 11. A sole-
nidade de reinauguração 
acontece nesta terça-feira 
(7), às 10 horas.

Na reforma, houve troca 
dos pisos e pintura dos cô-
modos. Foram construídas: 
uma sala para reuniões 
com a comunidade; duas 

salas para atendimento 
dos profissionais, psicó-
logo e assistente social; 
sala de espera com dois 
sanitários, também adap-
tados para cadeirante; 
sala para oficinas; cozi-
nha e cobertura da varan-
da lateral.

A equipe está satis-
feita com a reforma e 
ampliação do prédio, 
que se adequa às nor-
mas técnicas para o 
funcionamento de um 
Centro de Referência 
de Assistência Social, 
agregando qualidade 

no atendimento pres-
tado à população do 
Araretama, Cidade Jar-
dim e zona rural nesta 
região.

São realizados vários 
serviços no Cras, tais 
como: inserção nos pro-
gramas de transferência 

de renda das três esferas 
governamentais (Renda 
Mínima, Renda Cidadã, 
PEAD, Bolsa Família, 
Ação Jovem); encaminha-
mentos a benefícios even-
tuais; oficinas socioeduca-
tivas; ações comunitárias, 
entre outros.

Moradores do Nova Esperança e 
região recebem Cras ampliado

AiANDRA AlvES MARiANo
***

A gastronomia e o 
artesanato das cidades 
da região são os princi-
pais destaques da edição 
2015 do Revelando São 
Paulo – Festival da Cul-
tura Tradicional Paulista 
do vale do Paraíba, que 
vai começar na quarta-
feira (8) e segue até do-
mingo (12), em São José 
dos Campos.

Dezenas de artistas 
de Pindamonhangaba 
irão participar da festa, 
com dois estandes, um 
de culinária e outro de 
artesanato. Além disso, 
o grupo de Congada São 
Benedito participará do 
encerramento do festi-
val, no domingo.

No estande de culiná-
ria do município, o astro 
principal será o tradicional 
bolinho caipira, presente 
também em outras cidades 
do vale do Paraíba. Feito 
com farinha de milho e 
recheio de carne, o bo-
linho caipira surgiu no 
vale do Paraíba, no sé-
culo Xvii, com os tro-
peiros, que durante as 
paradas, misturavam a 
farinha de milho com 
água e temperos para re-
chear com carnes ou pei-
xe. Cada município tem 
sua receita e seus segre-
dos e Pindamonhangaba 
também vai apresentar 
sua versão do famoso 
bolinho.

Pinda leva ao festival, 
ainda, o característico 

Culinária e artesanato regional são temas de festival

FRANCiEllY GoDoY
***

Dia 10 de julho não é 
celebrado apenas o ani-
versário da cidade de Pin-
damonhangaba, que com-
pleta 310 anos. Essa data 
também é marcante para 
um casal, que completa 50 
anos de casamento.

Maria Aparecida da 
Silva Moreira e Thieer 
Moreira ou só D. Cida e 
Sr. Teco, como são cha-
mados, se conheceram no 
carnaval, em fevereiro de 
1964, na antiga Ferroviá-
ria, onde atualmente está 
localizado o Supermerca-
do Excelsior, no centro.

Naquela época, os pais é 
quem levavam os filhos aos 
bailes, e ao chegar à Fer-
roviária a mãe de D. Cida 
viu Sr. Teco fantasiado de 
Aqualouco, e perguntou se 
ela tinha certeza de que era 
aquele rapaz que ela que-
ria namorar. “olha aquela 
roupa de mulher, toda gru-
dada, isso é feio”, relembra 
D. Cida.

Após esse episódio, no 
dia seguinte eles foram na 
praça São Benedito (onde 
era o ponto de encontro 
dos jovens) e um amigo 
de D. Cida, Cláudio, disse 
que o rapaz que ela tinha 
dançado na noite anterior, 
no baile, gostaria de revê
-la, e ela concordou.

Começaram a namorar 
ali, no mesmo mês em que 
se conheceram. A mãe de 
D. Cida não aceitava um 
namoro muito longo, en-
tão em julho do mesmo 
ano ficaram noivos, ela 
com 15 e ele com 24 anos. 
Sr. Teco se lembra, que 
chegou com a sua mãe na 
casa dos pais da sua futura 
esposa de charrete, para 
oficializar o noivado.

Um ano se passou e 
no dia 10 de julho, Maria 
Aparecida e Thieer se ca-
saram, na igreja de São 
Benedito. Foram morar 
onde a mãe do Sr. Teco 
morou, também no bairro 
São Benedito. E em 1970 
se mudaram para perto do 

Bosque da Princesa, onde 
estão até hoje, há 45 anos. 
E, ao longo destes 49 anos 
de casados, construíram 
uma bela família, com 2 
filhos: sendo o Thieer Mo-
reira Junior e Vanise Mo-
reira Mousinho, e 4 netos: 
Rafael Carvalho Moreira, 
Gabriel Carvalho Moreira, 
Ana luiza Moreira Mousi-
nho e lucas Moreira Mou-
sinho.

D. Cida fala que para 
um bom e longo casamen-
to é necessário ser toleran-
te, saber compreender o 
outro, dar espaço, respei-
tar e claro, o amor. “Ele foi 
meu primeiro namorado, 
meu primeiro amor, meu 
primeiro tudo”, conta. E  
seu companheiro comple-
ta: “...a fidelidade também 
é primordial”.

A missa para celebrar 
a união de 50 anos de D. 
Cida e Sr. Teco será dia 
10 de julho, no São Judas 
Tadeu com a presença de 
familiares e amigos do 
casal. 

Casal completa 50 anos de união
Apresentação do grupo de Congada São Benedito

Café caipira será uma das atrações levadas por Pinda

Revelando SP1

Revelando SP1

café da manhã caipira. o 
café é passado no coador 
de pano todos os dias, de 
manhã  e à tarde, e de-
pois servido com broas 
de milhos, bolinhos de 
chuva e biscoitinhos de 
nata. Tudo feito em fo-
gão a lenha. o café de 
Pinda já é famoso no 
Revelando São Paulo e 
os visitantes fazem fila 
para tomar uma xícara 
de café forte e quenti-
nho.

Uma das caracterís-
ticas do festival é o pre-
ço acessível. Um almo-
ço caprichado custa, no 
máximo, R$ 20 e tem 
pratos típicos de todas 
as regiões do Estado, 
para agradar a todos os 
paladares.

Além dos espaços de 
culinária e Rancho Tro-
peiro, o público poderá 
conferir os trabalhos 
manuais tradicionais de 
mais de 70 espaços de 

artesanato, brincadei-
ras de todos os tempos 
e mais de 100 grupos, 
que trarão manifesta-
ções artísticas durante 
os quatro dias do even-
to.

Todas as atividades 
são abertas ao público 
e o festival acontece 
no Parque da Cidade 
“Roberto Burle Marx” 
(avenida olivo Gomes, 
100 – Santana), das 9 
às 21 horas.

D. Cida e Sr. Teco mostram livro para a celebração dos 50 anos de casamento

Francielly Godoy
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EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

Processo Físico nº:
0509076-68.2010.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal -

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido: Daniel Rezende

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Imposto Predial. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Daniel Rezende
Documentos da Executada: NADA CONSTA
Execução Fiscal nº: 0509076-68.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
Data da Inscrição: 18/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0411.12.12.004.002
Valor da Dívida: R$657,30

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

Processo Físico nº:
0509136-41.2010.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal 

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
Requerido: Cecilia B de Assis Ribeiro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas 
e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob 
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Cecilia B de Assis Ribeiro
Documentos da Executada: NADA CONSTA
Execução Fiscal nº: 0509136-41.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 18/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0411.12.11.038.001
Valor da Dívida: R$1.830,28

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0509849-16.2010.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido: Eletropinda Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Eletropinda Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0509849-16.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0030056 e/ous
Valor da Dívida: R$820,74

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

Processo Físico nº:
0510602-70.2010.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido: Denise Kikiuyo Imai

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Denise Kikiuyo Imai
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510602-70.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição:08/01/2010 E/OUS 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0032366 E/OUS
Valor da Dívida: R$2.980,24

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0510928-30.2010.8.26.0445

Classe: Assunto:Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido: Marcia Denise de Oliveira Prado Alonso

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Marcia Denise de Oliveira Prado Alonso
Documentos da Executada: Nada Consta
Execução Fiscal nº: 0510928-30.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008, 05/01/2009, 08/01/2010, 08/01/2008, 05/01/2009, 08/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0029566, 00276678, 0026055, 0033763, 0034941, 
0033064
Valor da Dívida: R$2.412,80

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0510991-55.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido: Protec Projetos Sc Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Protec Projetos Sc Ltda
Documentos da Executada:nada consta
Execução Fiscal nº: 0510991-55.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 19/19/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0062907 e/ous
Valor da Dívida: R$1.538,79

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo nº: 0501576-09.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva: Afonso Antunes da Costa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser 
convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$ 783,45, junto ao Banco Itaú Unibanco 
em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como 
INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a 
contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Afonso Antunes da Costa
Documentos da Executada: CPF: 31472931815, RG: 5796588
Execução Fiscal nº: 0501576-09.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$ 783,45

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0511008-91.2010.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal 

Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido: Guimaraes & Filho Ltdame

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Assunto Principal do 
Processo << Nenhuma informação disponível >>. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Guimaraes & Filho Ltdame
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0511008-91.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
Data da Inscrição: 08/01/2008
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0033977, 0029313, 0026980
Valor da Dívida: R$2.039,59

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S) 
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Processo nº: 0501501-67.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva : BRUNA EVANIELLE BASTOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) 
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas 
pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se 
o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 
12 de junho de 2015.

Executada: Bruna Evanielle Bastos
CPF: 412.213.958-90
Execução Fiscal nº: 0501501-67.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Nº da CDA: 273562013, 96502011
Valor da Dívida: R$  1.423,50

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 017/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Srª. ANDREA CRISTINA FERREIRA, 
proprietário do carro MONSA SL/E sob a Placa LIK 0451 cidade de PINDAMONHANGABA/ SP, 
abandonado em via pública, na Rua JOSÉ GOMES,  bairro ARARETAMA, para que efetue a 
retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de 
estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 217/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) INCORPORADORA  PINUS  S/A 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA NADIR DE SOUZA REZENDE, bairro PARQUE DAS 
PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE12.16.02.024.000,  QUADRA 14 LOTE 31 ,para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da 
limpeza, do local, 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 218/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) INCORPORADORA  PINUS  S/A 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA NADIR DE SOUZA REZENDE, bairro PARQUE DAS 
PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE12.16.02.023.000,  QUADRA 14 LOTE 32 ,para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da 
limpeza, do local, 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 219/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) INCORPORADORA  PINUS  S/A LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, bairro PARQUE DAS 
PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE12.12.07.023.000,  QUADRA 12 LOTE 32 ,para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da 
limpeza, do local, 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 220/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) JULIO CESAR G. DE OLIVEIRA 
JUNIOR  , responsável pelo imóvel situado a RUA MARIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA, bairro 
PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE12.12.07.023.000,  QUADRA 05 LOTE 09 ,para 
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente 
da limpeza, do local, 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

CMAS - ConSelho MuniCiPAl de ASSiStênCiA SoCiAl
CONVOCAÇÃO PARA A 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 6º reunião Ordinária de 2015, a 
realizar - se:

Dia:   08/07/2015                  
Horário:  8h30
Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

PAUTA: 
• Atas 
• Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias – modalidade: República – Edital 2015
• VII Conferencia Municipal de Assistência Social
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho

Benedito Sérgio irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa 
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

ConVoCAÇÃo – 11ª ReuniÃo oRdinÁRiA 2015

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “11ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Informes 
— Aprovação de ata
— Eventos em 2015
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
— Apresentação dos Projetos – Edital Itaú

Dia:   07/07/2015 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

 - CMdCA - ConSelho MuniCiPAl doS diReitoS dA CRiAnÇA e do AdoleSCente

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAnGABA
editAl ReSuMido

PReGÃo nº 108/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 108/15, referente à “Aquisição de 
combustíveis automotivos – Álcool Etílico Hidratado, Gasolina C Comum e Óleo Diesel S-10, por um 
período de 12 (doze) meses, mediante as condições, especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência”, com encerramento dia 22/07/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital 
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2015.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAnGABA
hoMoloGAÇÃo

PReGÃo nº. 125/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 125/15, que cuida de “Aquisição de ferragens e ferramentas 
para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira César”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor 
das empresas (itens/lotes): Matini Comércio e Importação Ltda. (02, 03, 04, 13, 16 e 17); Santos 
Gouvea Comercial Ltda. EPP (01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 14). Item impróspero: 15
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2015.

PReGÃo nº. 131/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 131/15, que cuida de “Aquisição de propulsoras pneumáticas 
de graxa a serem utilizadas pelo setor de oficina mecânica nos serviços de manutenção realizados 
nos veículos da frota municipal”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. 
Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Simples Comércio 
de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2015.

PReGÃo nº. 133/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 133/15, que cuida de “Aquisição de geladeiras para unidade de 
saúde”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 7R Comercial Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2015.
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Fotos: Portal R3

AltAiR FeRnAndes
***

 Realizada no sába-
do (4), no auditório do 
espaço Cultural teatro 
Galpão, a solenidade de 
encerramento e premia-
ção do 25º Concurso na-
cional/internacional de 
trovas de Pindamonhan-
gaba e 21º Juventrova, 
certame estudantil da 
modalidade.  Os concur-
sos são promovidos pela 
seção de Pindamonhan-
gaba da UBt – União 
Brasileira de trovadores 
e Prefeitura: secretaria 
de educação e Cultura, 
departamento de Cul-
tura, Biblioteca Rômulo 
Campos d’Arace, depar-
tamento de Comunicação 
e Jornal tribuna do nor-
te.  A festa da premiação 
integra os eventos come-
morativos ao aniversário 
da cidade.   

 Antecedendo à sole-
nidade, trovadores vete-
ranos, alunos, familiares 
e os professores partici-
pantes do Juventrova fo-
ram recepcionados pelo 
departamento de Cultu-
ra.  

em seguida, às 18 ho-
ras, coube ao presidente 
da UBt-Pindamonhan-
gaba, José Valdez de 
Castro Moura, dar início 
ao evento procedendo a 
composição da mesa: pre-
sidente nacional da UBt 
–domitilla Borges Beltra-
me; vice-presidente na-
cional da UBt -, Arlindo 
tadeu Hagen: presidente 
da UBt são Paulo - selma 
Patti spinelli; vice-pre-
sidente do Conselho na-
cional da UBt - Carolina 
Ramos; Presidente de 
Honra da UBt Rio de Ja-
neiro - Maria nascimen-
to; vereador José Carlos 
Gomes – Cal; secretária 
de educação e Cultura   e 
o diretor do departamen-
to de Cultura.

Abrindo a programa-
ção, o vice-presidente da 
UBt-nacional, Arlindo 
tadeu fez palestra em 
homenagem ao inesque-
cível trovador izo Gold-
man, um colaborador na 
criação da seção UBt de 
Pindamonhangaba. em 
seguida, houve apresen-
tação musical da dupla de 
violeiros formada pelos 
premiados trovadores: 
Pedro Ornellas e Campos 
sales.

Premiações – 
Concurso Nacional 

e Juventrova
iniciando a premiação, 

foram anunciados para 
receberem seus troféus 
e declamarem as respec-
tivas trovas laureadas os 
trovadores do estado de 
são Paulo e demais esta-
dos que concorreram pela 
categoria nacional, com 
trovas sobre o tema ‘Ou-
sadia’, que este ano teve a 
participação da categoria 
novatos. Prosseguindo, 
premiação aos concor-
rentes pela categoria re-
gional, para trovadores 
de Pinda, municípios do 
Vale do Paraíba, litoral 

norte e região serrana, 
tema ‘Covardia’.

em ambas as cate-
gorias foram premiados 
com troféus, certificado, 
livreto do concurso, os 
autores das  cinco men-
ções especiais, cinco 
menções honrosas e das 
cinco trovas vencedoras.

O  21ºJuventrova pre-
miou os 50 alunos que 
concorreram com trovas 
sobre o tema ‘Copa’, teve a 
participação de 20 escolas 
e participaram 805 trovas. 
As escolas participantes 
receberam troféus alusi-
vos ao concurso e os alu-
nos medalhas, certificados 
e livreto do concurso. 

Homenagem 
da Câmara

Representando o presi-
dente da Câmara, o verea-
dor Cal entregou certifica-
dos de Honra ao Mérito, 
resultantes de requerimen-
tos com essa finalidade, 
aprovados pelo plenário, 
aos trovadores: presidente 
da UBt-Pindamonhanga-
ba José Valdez de Castro 
Moura; coordenador do Ju-
ventrova, Altair Fernandes 
Carvalho. A homenagem se 
referiu aos 25 anos de reali-
zação do concurso nacional 
e aos 21 anos de Juventrova.

Juventrova, 
projeção nacional
no pronunciamento de 

encerramento de mais uma 
festa da premiação da tro-
va em Pindamonhangaba, 
a presidente da UBt- na-
cional, domitilla Borges 
Beltrame falou sobre ado-
ção do Juventrova, com 
esta mesma denominação, 
como concurso estudantil 
da modalidade que agora 
passa a acontecer em todos 
as UBts do país.

A presidente também 
pediu que as professoras e 
a UBt local não se limite 
ao Juventrova a partici-
pação do aluno trovador. 
A ideia é que ainda que 
concluam os estudos, os 

Trovadores veteranos e iniciantes fazem festa da 
trova em homenagem ao aniversário da cidade

jovens continuem fazen-
do trovas, o que deve ser 
a verdadeira finalidade do 
Juventrova. encerrando 
sua fala, ela pediu à se-
cretária de educação que 
agradecesse ao prefeito de 
Pindamonhangaba pelo 
apoio à trova “porque tro-
va é cultura”, disse.

também se pronuncia-
ram se referindo ao suces-
so do evento e da trova a 
presidente da UBt-são 
Paulo, selma Patti spi-
nelli; secretária de edu-
cação e o presidente da 
UBt-Pindamonhangaba, 
encerrando.

Presidente da UBT-Pinda, Valdez apresentou evento que reuniu trovadores da região e de outros estados, alunos trovadores, 
professores e convidados numa festa de cultura em homenagem ao aniversário de 310 anos de Pindamonhangaba

Trovadores das categorias Nacional e Regional foram laureados num concurso que teve participante até do Japão

Com seus professores, alunos foram receber premiação. Destaque para a participação de uma escola de São José (foto à direita) 

Câmara homenageou trovadores da UBT-
Pindamonhangaba

Trovadores violeiros Pedro Ornellas e Campos 
Sales, da dupla Trovadores do Campo

Presidente da UBT Nacional, Domitilla Borges 
Beltrame lançou o Juventrova em nível nacional
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Segundo o histo-
riador José Luiz 

Pasin, o Vale do Paraí-
ba foi uma das primeiras 
regiões a ser desbravada 
e explorada pelos portu-
gueses, em busca de ín-
dios e metais preciosos. 
Ofi cialmente, a região 
começou a ser povoada 
a partir de 1628, quando 
Jaques Félix e seus fi lhos, 
Domingos e Belchior, re-
ceberam por concessão 
as terras compreendidas 
entre Pindamonhanga-
ba e Tremembé. Mas foi 
em 1636, quando Jac-
ques Félix foi autorizado 
a adentrar nos sertões que 
divisavam com as terras 
que lhe haviam sido con-
cedidas, que foram dados 
os primeiros passos favo-
ráveis ao surgimento do 
mais importante núcleo 
de povoamento do Vale: 
São Francisco das Chagas 
de Taubaté. Erigida à Vila 
no dia 5 de dezembro de 
1645. Jacques Félix então 
concedeu ao capitão Do-
mingos Luiz Leme, uma 
grande faixa de terra loca-
lizada rio Paraíba abaixo, 
dando origem à povoação 
de Santo Antonio de Gua-
ratinguetá, elevada à vila 
no dia 13 de fevereiro de 
1651. Depois, graças a An-
tonio Afonso, seus fi lhos 
e agregados, em 1652 co-

Origem e emancipação de Pindamonhangaba

meçou a se formar a po-
voação de Nossa Senhora 
da Conceição de Jacareí. 
Elevada a vila em 22 de 
novembro de 1653.

Em 1666, com a edifi -
cação da capela de Santo 
Antonio, surgiu Paraibu-
na, entre o Vale e o Litoral.

Em 1669, surge Bom 
Jesus de Tremembé. A 
aldeia de São José da Pa-
raíba, mais tarde São José 
dos Campos, foi fundada 
por volta de 1680 e eleva-
da à vila em 1759.

Pindamonhangaba
Entre as sesmarias 

concedidas e transforma-
das em povoados, coube 
ao capitão João do Prado 
Martins - conforme o his-
toriador Waldomiro Be-
nedito de Abreu - “uma 
légua de terra à margem 
direita do rio Paraíba, na 
paragem denominada 
Pindá Monhangava”.

Embora a sesmaria te-
nha sido concedida em 17 
de maio de 1649, de acor-
do com a carta de doação, 
João do Prado já tinha a 
posse das terras, ali viven-
do com a família, agrega-
dos e escravos, desde 22 
de julho de 1643.

Sobre a data do estabe-
lecimento de João do Pra-
do no rocio da futura vila e 
cidade, José Lelis Noguei-

ra, autor de Os Alicerces de 
Pindamonhangaba, afi rma 
que “poderia ser conside-
rada como data da funda-
ção, se ele alimentasse a 
intenção de formar um po-
voado, mas, ao contrário, 
fez na sesmaria recebida 
apenas um sítio e morada”. 
No entanto, “fi el ao concei-
to de primeiro povoador 
e morador que abriu sítio 
e ergueu casa, pode o ca-
pitão João do Prado ser 
apontado como fundador 
ocasional”, complementa.

Em resenha elaborada 
por Waldomiro de Abreu 
e divulgada pelo Conselho 
Municipal de Cultura em 
1979, a história primitiva 
de Pindamonhangaba é 
resumida com o seguinte 
conteúdo: A partir do es-
tabelecimento da família 
de João Prado Martins 
na paragem de Pinda-
monhangaba, formou-se 
um bairro dependente de 
Taubaté, para onde foram 
afl uindo novos povoado-
res e moradores.

Entre 1689 e 1690, 
em data ainda ignorada, 
começa a funcionar no 
bairro uma igreja, de por-
te pequeno, cujo orago é 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. Sua construção 
é devida ao padre João de 
Faria Fialho, proveniente 
de São Sebastião, no lito-
ral paulista, onde nasceu, 
e depois morador na vila 
de Taubaté.  Esse sacerdo-
te do hábito de São Pedro 
se faz vigário da igreja, à 
qual, de seu próprio bol-
so, põe dinheiro a juros 
no Rio de Janeiro, para 
que rendesse a êngrua 
anual de 80$000 ao vigá-
rio que ali servisse, à ex-
ceção dele. Tal dotação é 
causa para que moradores 
de Taubaté se mudassem 
para Pindamonhangaba 
ou viessem ser assistidos 
na nova freguesia, onde 
não tinham a obrigação de 
pagar o dízimo.

As autoridades tauba-
teanas começaram a in-
quietar-se, enquanto em 
Pindamonhangaba, ia-se 
sedimentando espírito de 

Pindamonhangaba, 1827, J.B. Debret 
(óleo sobre tela de Hélio Hatanaka)

separação, cada vez mais 
açulado pelo dito clérigo, 
enriquecido nas lavras de 
Ouro Preto, que ajudou a 
fundar.

No fi m do século XVI, 
padre João de Faria Fia-
lho passa a residir em Pin-
damonhangaba. O capitão 
Antonio Bicudo Leme veio 
com seu fi lho Manoel da 
Costa Leme e outros mo-
radores e passaram a inte-
ressar-se pelo lugar.

A emancipação
É assim que, confor-

me os cronistas, se inicia 
no segundo semestre de 
1703, movimento pela 
criação da nova vila, o 
qual, após demora da luta 
no Conselho Utramarino, 
em Portugal, é coroado 
com a criação, pela rai-
nha D. Catarina, da Vila 
Real de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso de Pinda-
monhangaba (Carta Ré-
gia de 10/7/1705). Nesse 
movimento se destacam o 
padre Faria e a poderosa 
família dos Lemes, além 
de moradores do lugar.

Entre 1689 e 1690 a 
1705 Pindamonhangaba 
foi Freguesia de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
criada pelo padre Faria 
Fialho, considerado com 
justiça o fundador de Pin-
damonhangaba.

Aliás, esta é a afi rmação 
de Pedro Taques e Azeve-
do Marques, e de histo-
riadores de renome como 
Afonso d’E. Taunay, Basí-
lio de Magalhães, Augusto 
de Lima Júnior, Diogo de 
Vasconcelos e Afonso Ari-
nos de Melo Franco.

Aquela igreja de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso (a 
velha), que estava edifi cada 
na praça Padre João de Fa-
ria Fialho (Largo do Quar-
tel), cedeu seu orago para o 
novo templo, construído em 
1707 pelo mesmo sacerdote, 
onde hoje é a capela mor da 
Matriz (Santuário Mariano 
e Diocesano).

A igreja velha tomou 
o nome de São José em 
1º de dezembro de 1727. 
O nome foi dado por D. 

Antônio de Guadalupe, 4º 
Bispo do Rio de Janeiro, 
em sua passagem pela vila.

Esta autoridade ecle-
siástica ofereceu uma 
imagem do santo à igreja 
“para que ela daí por dian-

te assim se intitulasse”. 
Essa igreja foi demolida 
em 1840, sendo edifi cada 
outra, no Largo São José, 
a atual praça Barão do Rio 
Branco, cuja construção 
foi concluída em 1848.

Júlio Marcondes Salgado, primeiro e 
único general da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo

Assim como o 10, o 9 
de julho é efeméride de 
espaço garantido nas pá-
ginas desta secular Tribu-
na do Norte, tamanha é a 
importância do feito que 
simboliza para a pátria 
e, aqui a razão principal 
de sua divulgação neste 
jornal, a participação de 
pindamonhangabenses 
no inesquecível episódio 
de luta por uma consti-
tuição brasileira. Desde 
que começamos a editar 
página de história ela 
já foi dedicada ao tema 
Revolução Constituciona-
lista tendo como enfoque 
a participação e o en-
volvimento de Pindamo-
nhangaba, município 
que sempre atendeu aos 
interesses da Pátria e 
também foi à luta em 
defesa das treze listras do 
pavilhão paulista.

Enquanto pindamo-
nhangabenses amar-
gavam o combate no 
front, mulheres e até as 
crianças contribuíam de 
alguma forma para que 
os paulistas vencessem a 
peleja.

As passagens relacio-
nadas a este assunto que 
já foram relembradas 

nesta editoria se encon-
tram registradas nos 
arquivos da TN. Para 
homenagear os bravos 
‘fi lhos da princesa’ que 
atuaram nessa epopeia, o 
jornal Tribuna do Norte 
coloca em destaque a par-
ticipação do coronel Júlio 
Marcondes Salgado.

Sobre este comandan-
te da, na época, Força 
Pública do Estado de São 
Paulo, já relembrava o 
saudoso professor Moa-
cyr de  Almeida: “Infeliz-
mente, na tarde de 23 de 
julho, numa demonstra-
ção de armamentos em 
Santo Amaro, o estilhaço 
de uma granada que 
explodira acidentalmente 
no tubo de um morteiro 
em experiência, atingiu a 
carótida do coronel Júlio 
Salgado, causando-lhe 
morte instantânea”, Moa-
cyr de Almeida acrescen-
ta que o pindamonhanga-
bense recebeu promoção 
‘post mortem’ ao posto 
imediato, transforman-
do-se no primeiro general 
dos paulistas, primeiro 
general da Polícia Militar 
(Força Pública). Ilustre 
fi lho de Pindamonhan-
gaba...

PINDAMONHANGABA 
E O 9 DE JULHO DE 1932




