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MELHORIAS NA UNIDADE
DE SAÚDE DO BONSUCESSO
SERÃO ENTREGUES NA QUINTA

A

s melhorias na unidade de saúde do Bonsucesso serão entregues na quintafeira (13), às 16 horas. O local recebeu nova pintura, substituição de pisos,
azulejos, mobiliário, instalação de concertinas e troca de vidraças. Além do
Bonsucesso, a unidade atende moradores do Mandu, Kanegae, Maçaim, Piracuama
e Oliveiras – totalizando mais de 800 famílias.
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Palestra na Acip estimula
desenvolvimento empresarial
Divulgação

TREM TURÍSTICO
PARA PIRACUAMA
AGORA FUNCIONA
TAMBÉM AOS
SÁBADOS
O serviço do Trem
Turístico de Piracuama,
que acontecia somente
aos domingos, às 10 e às
14 horas, passou a ser
realizado também aos
sábados, às 13h30. De
acordo a EFCJ – Estrada de
Ferro Campos do Jordão,
a ampliação visa atender o
turista que visita a cidade
aos ﬁnais de semana.

Fonte: CPTEC/INPE

Um CASO DE VIOLÊNCIA e roubo praticado por NEGROS CATIVOS contra sua
senhora na Pindamonhangaba da SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

E

ste relato tem como
fonte uma transcrição paleográﬁca que
se encontra no Arquivo
Histórico Municipal “Dr.
Waldomiro de Abreu”,
trabalho creditado a Aline
Pinto Alves, Sílvia Maria
Pereira Novais e Jurandyr Ferraz de Campos. Informações complementares: arquivo de edições do
jornal Tribuna do Norte e
“Pindamonhangaba Através de Dois e Meio Séculos”– de Athayde Marcondes - Tipograﬁa Paulista/
SP, 1922.

(Este relato tem como fonte uma transcrição
paleográﬁca que se encontra no Arquivo
Histórico Municipal “Dr. Waldomiro de

NOTA DO REDATOR
A rua dos Latoeiros
é a atual Amador Bueno. Seguindo pela Marechal Deodoro, logo
depois do Museu Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, é a primeira à
direita em direção ao
Bosque e rio Paraíba.
Latoeiros eram os
funileiros, os fabricantes de objetos de
latão, as pessoas que
trabalhavam com o
latão naquela época em que a matéria
plástica era ainda
desconhecida.

HISTÓRIA TRAZ
INTERREGATÓRIO
DO ASSASSINO DA
PORTUGUESA
Prosseguindo o
interrogatório com o
escravo José...
Ao ser questionado sobre como uma negra tão
fraca poderia ter assassinado sozinha dona Isabel
e sem utilizar nenhum
instrumento, e porque não
tinha pedido a ele para
ajudá-la, respondeu que
também não sabia como
ela conseguira fazer aquilo
sozinha, mas sabia que ela
tinha bebido aguardente e
que não havia pedido sua
ajuda no ato.
Perguntaram a que horas a escrava fora buscar
a água para sua senhora
e se quando ocorreu o assassinato se ele tinha em
seu poder alguma arma,
respondeu que da hora
não sabia e que não tinha
arma nenhuma, depois é
que tinha tomado um canivete da mesa do quarto
da falecida.
Segundo o interrogado, ainda teriam ﬁcado
na casa uma hora depois
do acontecimento, depois
saíram em direção a à rua
do Comércio (era como se

Objetivo é fortalecer o setor empresarial e encorajar atitudes empreendedoras

Abreu”, trabalho creditado a Aline

Pinto Alves, Sílvia Maria Pereira
Novais e Jurandyr Ferraz de
Campos. Informações

complementares: arquivo
de edições do jornal

Tribuna do Norte e

“Pindamonhangaba
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Meio Séculos”– de

Athayde Marcondes Tipograﬁa

Paulista/SP, 1922)

chamava na época a Marechal Deodoro), mas pensaram melhor e voltaram
tomando o rumo da ponte
do rio Paraíba. No caminho, um pouco adiante
da ponte, bateu em uma
venda para comprar uma
libra de açúcar, duas peixeiras (facas) e meia garrafa de aguardente, nisso
já clareava o dia. Depois,
quando seguia pela estrada, um moço que os seguia perguntou a quem ele
pertencia, como não respondeu nada, o moço quis
agredi-lo com um pau, foi
quando se defendeu com
um canivete, agredindo o
indivíduo.
Contou ainda que durante a caminhada tinha

parado em uma casa às
margens do rio, onde jantaram, compraram um
frango, comeram a metade e o restante ﬁzeram um
revirado.
Quando lhe disseram
que a escrava Maximiana tinha dito que fora ele
quem assassinara dona
Isabel e que também
ameaçara de fazer o mesmo com ela caso gritasse,
obrigando-a depois a fugir
com ele, respondeu que
não sabia porque razão
Maximiana dissera isso.
Quarta-feira, 17 de janeiro de 1855. Uma semana havia se passado após o
brutal assassinato da portuguesa Isabel Henriqueta
Bulcão. Naquele dia teve
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embranças

Ora a vida

Tudo ilude na vida... tudo passa...
Tudo nela é de breve duração;
tanto foge o prazer como a desgraça,
porque a vida, aﬁnal, é uma ilusão.
Se o destino implacável nos ameaça,
se a desdita nos fere o coração,
seja a nossa vontade uma couraça
contra os golpes iníquos que nos dão.

Cidade recebe peça
‘Um Amor de Renúncia’
O Espaço Cultural Teatro
Galpão recebe na quintafeira (13) o espetáculo Um
Amor de Renúncia – adaptação de Alberto Centurião
do romance “Renúncia”,
de Emmanuel com psico-
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Os empresários de Pindamonhangaba podem participar de
uma palestra gratuita sobre o desenvolvimento das características empreendedoras nesta quarta-feira (12), às 10 horas, na sede
da Acip - Associação Comercial e
industrial. O evento, que é promovido pelo Sebrae com apoio
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, visa apresentar os
benefícios do programa Empretec – para aprimoramento comportamental e empreendedor,
além de capacitação gerencial e
marketing.
PÁGINA 3

Disfarcemos a mágoa, disfarcemos,
hão de vir outros dias, procuremos
erigir de esperanças um altar.

início a inquirição às testemunhas, prosseguindo
nos dias 18 e 19 seguintes.
Encontrando-se incomodado em sua saúde e não
podendo comparecer para
acusar pessoalmente os
algozes de sua mãe, José
Fortunato Bulcão requereu ao Juízo ou Tribunal
do Império para que fosse seu procurador o dr.
Miguel Monteiro de Godoy. Para assistir os réus
fora designado o curador
(membro do Ministério
Público que, por efeito de
lei, exerce, junto às varas
cíveis e especializadas,
funções especíﬁcas na defesa de incapazes, ou de
certas instituições e pessoas) o dr. Antonio Feliciano de Morais.
Livres dos ferros, os
cativos indiciados José e
Maximiana ouviram uma
a uma as seguintes testemunhas sendo inquiridas:
Inácio Marcondes do Amaral, natural e morador em
Pindamonhangaba, onde
dizia viver de seu negócio
de fazendas; José Antonio
de Oliveira Costa, também atuante no negócio
de fazendas; o marceneiro residente em Taubaté,
Antonio Fernandes Vianna; João Leite Barbosa,
também de Taubaté onde

dizia “viver de seus negócios”; o escrivão de orfãos Cândido Marcondes
de Andrade, natural do
Rio de Janeiro, residente
em
Pindamonhangaba;
Joaquim Marcondes de
Andrade, natural e morador em Pindamonhangaba, onde dizia “viver de
seus negócio”; o doutor
José Manoel da Costa,
natural de Guaratinguetá
e residente em Pindamonhangaba onde dizia “viver de sua arte”; e as testemunhas
informantes,
escravo Luiz, escravo João
e escravo Federico, todos
pertencentes ao ﬁlho da
vítima, José Fortunato da
Silveira Bulcão.
No mesmo dia em que
foram ouvidas as últimas
testemunhas, 19 de janeiro de 1855, José e Maximiana foram novamente
interrogados. José foi o
primeiro a ser interrogado e continuou aﬁrmando aquilo que já havia
dito, negando sua autoria
no crime e acusando sua
companheira. Maximiana,
por sua vez, também não
mudara sua versão e continuava acusando José.
Tanto José quanto Maximiana, na conclusão de
seus respectivos interrogatórios foram indagados

se conheciam aqueles que
haviam
testemunhado
contra eles e se o tinham
feito por algum motivo
particular. As respostas
foram negativas, assim
como também foram negativas quando indagados
se tinham fatos a alegar ou
provas que justiﬁcassem e
mostrassem sua inocência.
Daquilo que se apurou
na inquirição às testemunhas, incluindo àquelas
denominadas informantes,
que eram os outros cativos
pertencentes a José Fortunato Bulcão, concluiu-se
que na noite de 11 para 12
de janeiro de 1885, os escravos José e Maximiana
haviam usado de violência
física e assassinado dona
Isabel Henriqueta Bulcão
por asﬁxia. Em seguida a
colocaram em sua cama,
roubaram-lhe
dinheiro
e pertences e se evadido,
sendo detidos por uma
escolta policial e com eles
encontrado os pertences
da vítima, entre os quais
alguns identiﬁcados pelas
iniciais da mesma.
Mais detalhes sobre o
ocorrido, conforme o que
se ouviu das testemunhas,
deram conta que o assassinato havia acontecido
na sala de jantar, para
onde os indiciados teriam
atraído a vítima. Para isso,
a escrava Maximiana teria providenciado água
fria para lavar os pés da
senhora e quando esta foi
até a sala reclamar, teria
sido morta e reconduzida
à cama.
Continua na edição
da próxima quartafeira
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ANÚNCIO DO PASSADO
SETE DIAS, 1967
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Essa fase trevosa de amargura,
como um sonho de amor, como a ventura,
há de passar em breve... há de passar...
Lauro Silva, Tribuna do Norte, 11 de junho de 1927

graﬁa de Chico Xavier.
Os ingressos antecipados podem ser adquiridos
na ladeira Barão de Pindamonhangaba, 126, das 11
às 15 horas.
PÁGINA 3
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Promotor Carlos Eduardo de Castro Paciello será um dos palestrantes

PINDA COMBATE O ALCOOLISMO
A Associação de Alcoólicos Anônimos de
Pindamonhangaba promove, nesta quartafeira (12), um seminário sobre combate ao
alcoolismo na sociedade. O evento contará

com palestras do promotor Carlos Eduardo
de Castro Paciello, do médico homeopata
Olney Fontes e da psicóloga Camila Batista
Ribeiro.
PÁGINA 3

2

E

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

ditorial
O início

Começa época
dos estagiários

U

ma das melhores épocas para ingressar no
mercado de trabalho é justamente no “pósférias”, afinal, é quando as empresas realizam novas contratações. Apesar da crise instaurada
no Brasil, a expectativa na 2ª Temporada de Estágios,
período entre agosto e setembro, é de 22,2 mil novas
oportunidades de estágio no Brasil.
O número é, infelizmente, 7,5% menor em relação
à oferta de 2014 – isso devido à retração econômica e
a natural tendência das empresas de puxarem o freio
de mão no conturbado período. Ao todo, serão 18 mil
vagas para quem está no ensino superior e mais 4,2 mil
para o nível médio e técnico, de acordo com estimativas do Nub – Núcleo Brasileiro de Estágios. Esse cenário se deve justamente pela atual situação econômica
do país. “Apesar disso, o momento não é de desânimo,
mesmo com a diminuição no volume de vagas. Basta ser esforçado, ir em busca de conhecimentos além
daqueles adquiridos em sala de aula e ter vontade de
aprender. Essa fase vai passar brevemente e quem estiver mais preparado, garantirá seu espaço no mercado
de trabalho”, ressalta o presidente do Núcleo Brasileiro de Estágios, Seme Arone Junior.
Os cursos com mais ofertas de vagas na graduação
são: Administração (25,2%), Engenharias (15,1%), Direito (9,1%), Comunicação Social (8,4%), Pedagogia
(6,2%) e Informática (5,5%). Já no nível técnico são:
Administração (23,4%), Informática (13,9%), Eletrônica (12,4%), Segurança do Trabalho (11,3%), e Eletrotécnica (6,3%).
Em Pindamonhangaba vá vagas em grande parte
das empresas, especialmente as indústrias. Algumas
até oferecem chances para os interessados em trainees
– que tem se tornado uma excelente opção para sucesso profissional. Também há vagas públicas para os
governos Estadual e Federal; as municipais já tem destino certo após a finalização do processo classificatório
simplificado.
Ainda sobre as vagas de estágio, dentre os principais requisitos exigidos pelas organizações, as maiores
exigências são: proatividade, espírito de equipe, comunicação e domínio do português. “O perfil pode variar
de acordo com cada área, no entanto essas competências são sempre questionadas pelos gestores”, explica
Arone Júnior.
Vale ressaltar que os estagiários são considerados
hoje uma ótima ferramenta de sucesso para as empresas em todos os segmentos. Novos, cheios de ideias e
vontade, eles representam parte significativa no processo de cada instituição e, também por isso, merecem
total respaldo e respeito de todos.

V

Parceria vai ajudar deficientes
a conseguirem isenção de IPVA
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT firmou uma
parceria, na segunda-feira
(10), para auxiliar pessoas
com deficiência a conseguirem isenções de impostos
na compra de um veículo,
como IPI e ICMS, e também
do IPVA.
Segundo o secretário de
Organização do sindicato,
Márcio Pimentel – Perneta,
além de oferecer o serviço
de consultoria mais barato
para sócios, o objetivo é informar os vários casos que
dão direito ao benefício e
não são conhecidos.
“Tem muita gente nas
fábricas com LER (Lesão
por Esforço Repetitivo),
com problema de coluna,
de ombro, artrite, artrose,

Guilherme Moura

que pode solicitar a isenção
e não sabe. E não é só para
o condutor, quem tem um
filho deficiente, por exemplo, também pode. Inclusive
quem não é do ramo metalúrgico deve ficar atento a
esses detalhes. É um direito”, disse Perneta.
Casos de pessoas que sofreram perda de membros e

que pensam que nunca poderão dirigir também são
frequentes, segundo José
Landy, que presta consultoria há 14 anos.
“Hoje em dia existem vários recursos para adaptar o
veículo. Vale a pena a pessoa buscar saber se o caso
dela se enquadra ou não. O
carro zero chega a ficar 30%

Shopping Pátio Pinda
recebe eventos hoje
O Shopping Pátio Pinda recebe, nesta quartafeira (12), dois eventos
sociais. O primeiro é o
Programa Cinema para
Todos, que receberá alunos da Associação dos Co-

operadores Salesianos de
Pindamonhangaba para
uma sessão gratuita de
cinema, que acontece às
9h30.
O segundo será a Corrida dos Garçons, às 15 ho-

ras, da turma do programa de Inclusão Produtiva,
projeto da Prefeitura que
busca a formação de mão
de obra qualificada para
garçons, camareiras e jardineiros.
Divulgação

anguarda literária

O sábio grego Epicuro
(século II A.C.) dizia que os
seres humanos que devem
palmilhar a senda da felicidade “lembram o passado
com gratidão, alegram-se
com o presente e encaram o futuro sem medo”.
Com esse sentimento de
gratidão, retorno na dimensão tempo-espaço e,
me vejo, em dezembro de
1974, ao lado de mais de
oitenta colegas estimados,
no saguão da Faculdade de
Medicina da então Faculdade de Ciências Médicas
da Fundação Universidade do Maranhão, hoje Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do
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mais barato, e mesmo quem
não tem condições de comprar um novo pode pedir a
isenção do IPVA. Já faz uma
grande diferença, pois não é
um processo que precisa renovar todo ano”, acrescentou Landy.
A parceria com a JL
Consultoria e Assessoria em
Isenção garante aos sócios
do sindicato 30% de desconto na contratação do serviço.
A empresa também orienta
como obter a habilitação especial, o cartão de estacionamento para deficientes e a
liberação do rodízio em São
Paulo. A empresa atende
toda a região. Mais informações pelo site www.jlconsultoria.srv.br ou diretamente
com José Landy pelo telefone (12) 97404-3610.

Noite da
Batata
Recheada
no Santana
Ilustração

A Comunidade Católica
Pleroma e a Paróquia de
Sant’Ana promovem no sábado (15), a partir das 19
horas a ‘Noite da Batata Recheada’, no centro comunitário do Santana.
Os tickets batata custam R$ 8 e estão sendo
vendidos pelos membros
da Comunidade Pleroma,
na secretaria da paróquia, e
também podem ser adquiridos nas missas.
O evento terá som ao
vivo com a Banda Nova
Unção e a renda revertida
para as obras da Paróquia
de Sant’Ana e trabalhos de
evangelização da Comunidade Pleroma.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad
Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da
Universidade de Paris V (Sorbonne)

* José Valdez de Castro Moura

GLORIOSA TURMA DE 1974
Maranhão, dando adeus
ao velho prédio da Praça Gonçalves Dias. E, me
vêm à lembrança saudosa,
nomes que as asperezas
do tempo não apagaram.
Como esquecer Reijane
Laércio, um irmão, em
cujo lar residi durante seis
anos, Maneco, Wilson,Chico Martins,Walber, João
Hernane, Galhardo,Socorro Azevedo Veras, Frazão,
Renato Bacelar (esses dois
últimos já se chamam saudade) e tantos outros? Evocar a Turma de 74 é ver ali,
na sua frente, Moreirinha
e Aciolina, Jair e Teresa, e
mestres que permanecem
vivos na nossa memória:

Fundação Dr. João Romeiro

Lourival Bogéa, Antonio
Hadad, Domingos da Silva Costa, Astério Monte,
Orlando Araújo, Terezinha
Abreu, Leão, Antonio José
Jorge Martins, Albarelli e o
mestre da Clínica Médica:
Carlos Borges. Com Carlos
Borges tive a honra de participar de uma Mesa Redonda sobre Ensino Médico em congresso da Abem
- Associação Brasileira de
Escolas Médicas, há alguns
anos, em que ele debatia o
Ensino da Clínica Médica
e eu os assuntos inerentes
a Pediatria. Naquela tarde ele me confessou algo
que me deixou muito feliz:
“Você é da gloriosa Turma

de 1974 da nossa Faculdade de Medicina, turma que
fez História”. Nunca me
esqueci disso.
Realmente, da nossa
Turma saíram excelentes
clínicos, pediatras, cardiologistas, cirurgiões, radiologistas, além dos médicos
políticos: Chico Martins,
deputado estadual; Wilson Pereira Filho, prefeito
de Corurupu e deputado
estadual, e Tadeu Palácio,
prefeito de São Luís do
Maranhão, a nossa quadricentenária São Luís de Daniel da La Touche, Senhor
de La Ravardière. Dessa
Turma emergiu um nome
histórico no Ensino Supe-

rior do Maranhão: o pediatra Fernando Antonio
Guimarães Ramos, outro
amigo do peito, meu irmão
de alma, que ocupou o
mais elevado posto: Reitor
da Ufma - Universidade
Federal do Maranhão.
Quarenta anos são decorridos! A vida universitária, que abracei com
fervor, levou-me longe,
mas, creiam-me, sempre
sob a inspiração da minha
Escola, dos meus colegas,
que procurei ressaltar e
honrar. Antevejo o ocaso,
a despedida dos meus queridos alunos, da Faculdade
de Medicina de Taubaté,
em São Paulo, onde estou

EXPEDIENTE

desde 1977, necessária
para que haja, não só oxigenação, como ascensão
dos mais jovens. Que mensagem eu deixaria para a
minha turma inesquecível?
Diria o que escreveu o grande poeta da nossa língua, o
eterno Fernando Pessoa:
“Ser feliz é encontrar na
força do perdão, esperanças nas batalhas,segurança no palco do medo e
amor nos desencontros. É
agradecer a Deus, a cada
minuto, pelo milagre da
vida”.
Obrigado, Senhor! Obrigado, minha Escola! Obrigado, minha Turma querida!
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Cotidiano
Sebrae promove palestra sobre
desenvolvimento empresarial
O Sebrae-SP realiza
nesta quarta-feira (12),
às 10 horas, na sede
da Acip – Associação
Comercial e industrial
de Pindamonhangaba
– uma palestra gratuita de apresentação do
seminário Empretec. A
atividade, desenvolvida em parceria com a
ONU – Organização das
Nações Unidas – é voltada a empresários que
buscam aprimorar suas
características empreendedoras.
O Empretec, curso de
desenvolvimento comportamental e capacita-

Divulgação

Palestra é gratuita e tem o apoio da Organização das Nações Unidas

ção gerencial, estimula o
participante a conhecer
e aprimorar a postura

empreendedora, tendo
outra visão para a condução dos negócios de

maneira competitiva.
O programa contempla empresários e

novos empreendedores
que já tenham um projeto para seu negócio.
No Brasil, o curso é conduzido pelo Sebrae, em
parceria com o PNDU
– Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento e a UNCTAD –
Conferência das Nações
Unidas para o Comércio
e o Desenvolvimento.
O Curso
O seminário está
programado para acontecer entre os dias 17 e
22 agosto, no Escritório Regional do Sebrae-SP, em Guaratingue-

tá. As inscrições devem
ser feitas até o dia 13
de agosto. O investimento é de R$ 1.300 e
pode ser parcelado em
cinco vezes.
A metodologia do
Empretec é interativa
e experimental. Com a
ajuda de três facilitadores do Sebrae-SP, os
empresários são orientados a identificar oportunidades, entender seu
comportamento ao assumir riscos calculados,
avaliar seu planejamento e sua capacidade para
solução de problemas,
entre outros tópicos.

Estrada de Ferro amplia
Cidade recebe
operação
turística
em
Pinda
peça ‘Um Amor
de Renúncia’
O Espaço Cultural Teatro Galpão recebe na quinta-feira (13) o espetáculo
Um Amor de Renúncia –
adaptação de Alberto Centurião do romance “Renúncia”, de Emmanuel com
psicografia de Chico Xavier.
A peça começa às 20
horas e custa R$ 50; estudantes e idosos pagam

meia (R$ 25). Os ingressos antecipados podem ser
adquiridos na ladeira Barão de Pindamonhangaba,
126, das 11 às 15 horas.
A peça tem o apoio cultural do restaurante Ladeira do Bosque e da padaria
Santo Pani. Mais informações pelo telefone (12)
99119-1302.

Sinopse
Renúcia é um romance monumental que narra a saga
da família de Madalena Vilamil e sua filha Alcione, ao
longo de quatro décadas. A presente adaptação faz um
recorte neste painel, para contar a história do amor impossível de Alcione e Padre Carlos, que é Polux reencarnado. Amor impossível, porém invencível, pois transcende os limites temporais, abrindo-se em perspectivas da
eternidade.

Aiandra Alves Mariano
***
A EFCJ - Estrada de
Ferro Campos do Jordão,
órgão ligado à Secretaria
dos Transportes Metropolitanos do Estado de São
Paulo, está ampliando sua
operação turística em Pindamonhangaba.
Para atender o turista
que visitar a cidade aos finais de semana, a EFCJ aumentou, desde o dia 18 de
julho, seu serviço do Trem
Turístico do Piracuama. A
operação, que antes acontecia somente aos domingos, às 10 e às 14 horas,
passou a ser realizada também aos sábados, às 13h30.
“A ampliação da operação mostra o esforço da
ferrovia em fomentar o turismo e atender a demanda
da região”, explicou Ayrton Camargo e Silva, diretor ferroviário da EFCJ. O
passeio parte da Estação

Divulgação

Objetivo é fortalecer o turismo em Pinda
Pindamonhangaba, localizada no centro, e vai até a
Estação Piracuama, na zona
rural. No trajeto de duas horas é possível contemplar a
paisagem das planícies e das
montanhas mais afastadas
da cidade. O valor do bilhete
é R$ 9,70.
Obras
Além da ampliação nas
operações do Trem Turís-

tico do Piracuama, a EFCJ
realizou uma série de obras
que englobam a construção
das sete novas paradas do
trem Pindamonhangaba –
Campos do Jordão.
Elas foram concluídas
em junho e contemplam a
construção de paradas, já
dotadas de acessibilidade,
para o trecho que atende o
Trem de Subúrbio (serviço

de transporte regular entre
o centro de Pindamonhangaba e o bairro de Piracuama),
além da adequação de acessibilidade de seis estações
da EFCJ, distribuídas entre
Pindamonhangaba,
Santo
Antônio do Pinhal e Campos
do Jordão. Há ainda a adaptação de acessibilidade em
uma parada já existente no
mesmo trecho.
Agora, as novas paradas
oferecem rampas para acesso
às plataformas com barreiras, guarda-corpo e sinalização tátil, mais a comunicação visual. Já as estações
que receberam adaptações,
além de todos os itens de
acessibilidade e comunicação visual implantados nas
paradas, algumas também
receberam
plataformas
elevatórias para assegurar
acessibilidade
universal
dos usuários aos serviços da
EFCJ. Foram investidos R$
3,7 milhões para a realização
dessas obras.

Divulgação

Palestras abordam consequências do álcool
A AAA – Associação dos
Alcoólicos Anônimos zrealizará um seminário com
o tema “Alcoolismo, Suas
Consequências na Sociedade e a Justiça Terapêutica”,
no anfiteatro da Faculdade
Anhanguera de Pindamonhangaba, nesta quarta-feira (12), das 14 às 17 horas.
Os palestrantes destacarão temas ligados às drogas. O promotor de Justiça,
Carlos Eduardo de Castro
Paciello abordará o tema
“Justiça Terapêutica”. Em
junho deste ano, o promotor já participou de um
evento semelhante, na prefeitura local.
Outra palestrante será a
psicóloga Camila Batista Ribeiro, que falará sobre “Alcoolismo na Empresa, na Família
e na Sociedade”. Já o médico
homeopata, Olney Fontes,

Divulgação

Médico homeopata Olney Fontes, à esquerda, é um dos maiores
especialistas do país no combate ao alcoolismo
abordará sobre “Alcoolismo no
Ponto de Vista Médico”.
O evento é voltado para
os profissionais do comércio,
indústria, profissionais da
medicina, psicologia, en-

fermagem, serviço social,
justiça, religiosos, estudantes e afins. No término
do seminário haverá uma
confraternização e serão
entregues os certificados.

A faculdade Anhanguera
está localizada na avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 3.344. Mais informações pelo telefone (12)
3621-3611.
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Câmara recebe representantes
Martim Cesar reitera
Dr. Marcos Aurélio
da CUT e funcionários das
cobra diversas melhorias alça de acesso ao ponto
de ônibus na Via Expressa metalúrgicas de Pinda
para o “Cidade Nova”
Nova é bem ativa e conta
com muitos praticantes de
atividades físicas. Assim,
temos que dar condições e
incentivo para a prática de
esportes no bairro”.
Carangola
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está reivindicando
ao prefeito para que estude
a possibilidade de instalação
de uma cobertura para a
quadra de esporte do Carangola. Outra solicitação
do vereador é para que seja
feito uma rotatória na entrada do bairro, para proporcionar mais segurança aos
munícipes que ali transitam.
“A instalação da cobertura
na quadra de esporte e a
construção da rotatória são
fundamentais e virão ao encontro de nossos propósitos,
que é maior qualidade de
vida e segurança aos nossos
cidadãos”, observou o vereador Dr. Marcos Aurélio.
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Sempre atuante e participativo, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi
(PR) está cobrando a Prefeitura e o seu departamento
competente para que realize
estudos e adote as providências para implantação
de diversas melhorias no
bairro Cidade Nova. Dentre as solicitações estão:
a manutenção do telhado
nos vestiários do campo
de futebol; construção de
cobertura na piscina; higienização e aumento dos
alambrados que ficam atrás
do gol do campo de futebol e
a realização da manutenção
preventiva na AMI - Academia da Melhor Idade.
Todas as solicitações foram
feitas pelos moradores do
bairro e que demonstram
preocupação com bem-estar
da população. O vereador
Dr. Marcos Aurélio alega
que “a região do Cidade
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Via Expressa

O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao Executivo,
providências junto ao departamento competente, para que
sejam feitos estudos visando
fazer uma alça para melhorar
o acesso ao ponto de ônibus
existente na avenida Doutor
Francisco Lessa Júnior - Via
Expressa, com o objetivo de
melhorar o fluxo de veículos
na referida avenida e a segurança dos usuários de coletivos urbanos e interurbanos. O
vereador destaca que o local
necessita de uma revitalização, pois o mesmo encontra-se
em total abandono, servindo
de depósito de lixo.
Lombada na rua 13 de
maio, no Crispim
O vereador Martim Cesar
solicita providências por
parte da Administração, para
colocação de um redutor de
velocidade, tipo “lombada”
na rua 13 (treze) de maio, no
Crispim, no trecho que liga a

avenida Monsenhor José de
Azevedo até à rua Guaratinguetá. O vereador alega, em
sua reivindicação, que esta rua
além de ser muito estreita, é
mão única e o passeio público
estreito, tem um grande fluxo
de veículos necessitando de
um redutor de velocidade para
dar mais segurança para os
moradores e a população que
utiliza desta via.
Melhorias em asfalto
no Jardim Resende
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Prefeito é
de melhorias no asfalto do
trecho da rua Professor Fued
Boueri, no Jardim Resende,
que liga a avenida Abel Corrêa
Guimarães e a rua João Batista
Ortiz Monteiro. O vereador
explica que o piso asfáltico
vem apresentando uma grande
depressão, colocando em risco
a segurança dos condutores
de veículos e pedestres que
transitam pelo local.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB) usou a
Tribuna na Sessão Ordinária do
dia 03 de agosto para solicitar,
através do Requerimento n°
1.241/2015, a convocação de
uma Audiência Pública que terá
como pauta o Meio Ambiente
no trabalho dentro das empresas
metalúrgicas do nosso município.
A Audiência será realizada no dia
23 de setembro, às 19 horas, na
Câmara de Vereadores, sito à rua
Alcides Ramos Nogueira, 860 –
Real Ville, Mombaça.
Após serem feitas algumas
reuniões junto a um grupo de
funcionários e representantes da
CUT - SINDMEPT - Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, o vereador Professor Osvaldo
convidou-os para comparecerem
na sessão para que, juntos aos
outros vereadores, possam tentar
resolver os problemas e achar
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Vereador Ricardo Piorino

esteve no

comunidade a se reunirem com o

P refeito

Na última sexta-feira,
dia 07 de agosto, no período
da manhã, os moradores do
bairro Goiabal realizaram
manifestação, com paralisação do trânsito, com o
objetivo de reivindicarem
o asfaltamento das ruas do
bairro.
O vereador Ricardo Piorino (PDT) esteve no local
e orientou os representantes
da comunidade a se reunirem com o Prefeito para tratar do assunto. Em reunião
ocorrida no mesmo dia, no
período da tarde, na sede da
Prefeitura Municipal, um
representante da Assessoria
Jurídica da Administração
esclareceu ao vereador
Piorino e ao representante
da comunidade do bairro
Goiabal, Sr. Sidney, que
a reivindicação não pode,
por hora, ser atendida por
causa da existência de uma
demanda judicial que impede o início das obras para
o asfaltamento do bairro,
mesmo após a finalização
do processo licitatório realizado.
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Segundo o vereador,
reunião com a presença do
Prefeito deverá ser agendada em breve para o melhor
esclarecimento da população acerca da questão,
com busca de soluções. “O
interesse da coletividade se
sobrepõe a todos os outros.
Medidas urgentes devem
ser tomadas para o atendimento da população, com
a resolução da questão”,
concluiu Piorino.
Jardim Maricá
Na semana passada, o
vereador esteve reunido
com o líder comunitário
do bairro Jardim Maricá,
Geraldo Alves da Silva, o
qual solicitou estudos para
a verificação de possibilidade de instalação de uma
área de lazer para crianças,
com ‘playground’ e campo
de futebol, na área verde
localizada no início da rua
Orlando Vagner Castro
(antiga Rua 25). O vereador já solicitou junto à
Administração municipal
o atendimento do referido
pedido.

Há cerca de dois anos que
o vereador Roderley Miotto
(PSDB) vem batalhando
para que de fato as obras da
Quadra Coberta saiam do
papel e, desde que iniciou
seu mandato, o vereador
tem solicitado informações
com relação ao início da
reforma e suas paralisações.
As obras já recomeçaram
e prosseguem em fase de
fundação, onde receberá as
colunas de sustentação da
nova cobertura. Essa parte
não estava prevista no projeto, mas após análise técnica
foi comprovada a necessidade da troca das colunas
originais.
“Este é o primeiro
ginásio coberto de Pindamonhangaba, daí nosso carinho especial”.
De acordo com o vereador,
estão sendo finalizadas as
instalações hidráulicas nos
banheiros e vestiários. Segundo o projeto, a quadra
terá a parte interna toda
reformada, como: vestiários,
banheiros, salas de depósito,
cantina, além da troca geral
dos pisos, que na quadra,
vai receber um piso vinílico,
igual ao da quadra do bairro
Alto do Tabaú. Na área externa, será ampliado o espaço
da cancha de bocha e a construção de um galpão de 180
m². “Agradeço ao Prefeito e
as Secretarias de Esporte e
Obras, e espero que as obras
Fale com o

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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da quadra sejam finalizadas
o mais breve possível, pois
os atletas da cidade, jovens
e munícipes aguardam ansiosos a abertura do espaço para
realizarem suas atividades
físicas”, conclui o vereador
Roderley Miotto.
Agradecimento
O vereador Roderley
Miotto agradece ao Prefeito
Vito Ardito e o Secretário de
Obras, Peixão, pela retomada
das obras na rua Gonçalves
Araújo, no Araretama. No
último dia 27 de julho, chamado por moradores, pôde
verificar e interceder junto à
Secretaria de Obras, sobre o
problema que a população estava sofrendo há meses. “As
obras foram reiniciadas. Fui
informado de que, no prazo
de 10 dias, a mesma deverá
estar concluída”, disse o
vereador Roderley Miotto.
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
Chefe

Assistente

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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

UBS do Cidade Jardim
recebe o nome de João
Lourenço de Souza
Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba aprovaram dois
projetos de Lei de autoria do vereador Janio Ardito Lerario (PSDB),
que constaram da Ordem do Dia da 27ª Sessão Ordinária, realizada no
último dia 10.
O Projeto de Lei n° 100/2015, que “Denomina de João Lourenço de
Souza a Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Cidade Jardim”
e o Projeto de Lei n° 103/2015, que “Declara de Utilidade Pública a
Associação Janela Contemporânea – Arte e Cultura”, foram aprovados
por unanimidade pelos vereadores.
João Lourenço da Silva
O senhor João Lourenço da Silva veio para Pindamonhangaba em
fevereiro de 1981, onde em companhia de sua família, esposa e seus três
filhos, onde abriu a “Mercearia do Sr. João”, no bairro Cidade Jardim.
Muito prestativo, ajudava a comunidade como podia, transportando
para a Santa Casa muitas mães prestes a dar a luz, além de adultos,
crianças e, principalmente, idosos que careciam de assistência médica.
Trabalhou na ação social voluntária até 1991.
Em 1982, o bairro Cidade Jardim recebeu a Escola Estadual Alexandrina Gomes de Araújo Rodrigues, que naquela época contava com
poucos recursos e “seu João” era um dos colaboradores, seja no reforço
da merenda ou até mesmos nas comemorações realizadas na escola.
Em 1991, inaugurou a primeira padaria do bairro, a Padaria São
Geraldo, administrada pelos seus três filhos, prestando um grande
serviço a comunidade, gerando empregos e fabricando produtos de
qualidade para a população.
Em 1997, encerra suas atividades como comerciante, indo morar em
seu sítio na Serra da Mantiqueira, criando vacas, tirando leite, fazendo
queijo e vendendo para a comunidade e o comércio da região. Devido
às suas condições de saúde, e de sua esposa Maria de Lourdes Souza,
decidem deixar a roça e voltam para a cidade em 2004, indo novamente
morar no bairro Cidade Jardim. Depois de muita luta, com dores na
coluna, um enfarto e uma cirurgia, ainda no hospital Regional, onde foi
operado, em fevereiro deste ano, sofre 5 paradas cardíacas e não resiste,
vindo a falecer em 02 de fevereiro de 2015. Por toda sua trajetória de
vida, como cidadão, honesto, humilde e religioso, que tratou com amor
e carinho sua família e sua comunidade, seu nome foi indicado e aprovado para nomear a Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Jardim.
Associação Janela Contemporânea – Arte e Cultura
A Associação Janela Contemporânea – Arte e Cultura é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2013, com sede na rua Deputado
Claro César, 33, centro, em Pindamonhangaba, tem como atividades
o desenvolvimento de projetos culturais, com vistas à divulgação de
acervos culturais e seus autores, para conhecimento público, criando
meios e infraestrutura para visitação ou leitura.
A entidade também prevê a criação de centros culturais, através
da construção ou restauro de bens imóveis, organização de palestras,
eventos, exposições, cursos e seminários visando a consecução dos
objetivos sociais, entre várias outras propostas de desenvolvimento,
inclusão e formação cultural da população.
Por preencher todos os requisitos necessários para que a entidade seja
declarada de utilidade pública, e que possa desenvolver suas atividades
e incentivos, foi aprovado o projeto de utilidade pública.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Assessoria

da

de

Vereador Professor Osvaldo

Moradores do Goiabal
Roderley Miotto agradece obras
solicitam esclarecimentos na quadra de esportes Manoel
da Administração
César Ribeiro - “Quadra Coberta”
“C omunidade

soluções junto aos trabalhadores
de nossa região.
O vereador Professor Osvaldo
pediu, em seu requerimento, que
fossem convocados o Secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Rubens Fernandes, a Secretária de
Saúde Sandra Tutihashi, a Diretora
do Departamento de Assistência
Social, Eliane Wolf, o responsável
pelo CEREST, Rafael Lamana,
e convidar o Ministério Público
do Trabalho, o Instituto Nacional
de Previdência Social, a CUT SINDMEPT, as empresas e os
trabalhadores de nosso município.
O Professor Osvaldo ressalta
a importância da realização desta
Audiência Pública. “O respeito à
vida e à saúde é princípio consagrado na Constituição Federal, visto que hoje, muitos funcionários
estão passando por uma situação
difícil dentro das empresas”, finaliza o vereador Professor Osvaldo.
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Pindamonhangaba
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 112/15
Em: 20/05/15
Processo nº: 0660/2015
Atividade: Drogaria
Razão Social: Izoldi e Oliveira Drogaria Ltda ME
CNPJ / CPF: 18048398/0001-00
Endereço: Av. Nossa Sra do Bom Sucesso, 1097
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Carlos Alberto de Oliveira Jr
CPF – 35584279803
Auto de Infração nº 1743
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de multa n° 3577
Recurso: Não apresentouW

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 113/15
Em: 19/01/15
Processo nº: 0083/2015
Atividade: Drogaria
Razão Social: Aurélio José de Almeida Pacca e Silva- EPP
CNPJ / CPF: 677100610001-13
Endereço: R General Julio Salgado, 566
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Aurélio José de Almeida Pacca e Silva
CPF – 375705498-99
Auto de Infração nº 3526
Defesa: deferida
Auto de imposição de penalidade de advertencia n° 3504

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 114/15
Em: 19/01/15
Processo nº: 0082/2015
Atividade: Drogaria
Razão Social: Aurélio José de Almeida Pacca e Silva- EPP
CNPJ / CPF: 677100610001-13
Endereço: R General Julio Salgado, 566
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Aurélio José de Almeida Pacca e Silva
CPF – 375705498-99
Auto de Infração nº 3528
Defesa: deferida
Auto de imposição de penalidade de advertencia n° 3503

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 115/15
Em: 03/06/15
Processo nº: 00718/2015
Atividade: Drogaria
Razão Social: Renata Cegata Mariano - ME
CNPJ / CPF: 04302951000176
Endereço: Av José Augusto Mesquita, 155
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Renata Cegata Mariano
CPF – 294531208-55
Auto de Infração nº 1745
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de multa n° 3580
Recurso: Não apresentou

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 116/15
Em: 03/06/15
Processo nº: 00719/2015
Atividade: Drogaria
Razão Social: Renata Cegata Mariano - ME
CNPJ / CPF: 04302951000176
Endereço: Av José Augusto Mesquita, 155
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Renata Cegata Mariano
CPF – 294531208-55
Auto de Infração nº 1746
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de multa n° 3579
Recurso: Não apresentou

12 DE agostO DE 2015

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501615-11.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 302 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 302 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 Municipais. Encontrandose 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: Marly Pinto dos Santos Me
Execução Fiscal nº: 0501615-11.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 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:
0501614-21.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Maria Aparecida da Silva Goncalves
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 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: Maria Aparecida da Silva Goncalves
Documentos da Executada: CPF: 36354913811, RG: 36971146
Execução Fiscal nº: 0501614-21.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE16.09.11.028.000
Valor da Dívida: R$ 1.499,98
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 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:
0501473-02.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Alves dos Passos Filho
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 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: Jose Alves dos Passos Filho
Documentos da Executada: CPF: 03806173826, RG: 15178988
Execução Fiscal nº: 0501473-02.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE25.11.04.033.001
Valor da Dívida: R$ 785,97
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 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:
0501424-58.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Antonio Ramos da Silva
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 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: Antonio Ramos da Silva
Documentos da Executada: CPF: 43583091868
Execução Fiscal nº: 0501424-58.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE34.04.05.071.001
Valor da Dívida: R$ 1.654,25
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 074/2015

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. 74/15, referente à “Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, com material e mão de obra incluso”,
com encerramento dia 26/08/15 às 8h e abertura às 8h30. 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, 11 de agosto de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

PREGÃO Nº. 160/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 160/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços técnicos automotivos em geral, para manutenção mecânica preventiva
e corretiva, com aplicação e/ou fornecimento de peças e componentes genuínos ou originais de
fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha Volkswagen, pertencentes à frota operacional
desta Prefeitura”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Elizandra Mara de Lima Peças ME
(01).
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 161/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 161/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição sem
exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica em caminhões e ônibus
da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): Elizandra Mara de Lima Peças ME (01 e 02).
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 162/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 162/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção mecânica preventiva e
corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais
de fábrica, para os veículos leves e utilitários de diversas marcas (Chevrolet-Fiat-Ford-PeugeoutMitsubishi-Renault-Mahindra), modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Elizandra Mara
de Lima Peças ME (01).
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010968-74.2007.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3°
Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Camila Rodrigues, CPF 152.522.408-50, RG 24868060, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Ordinário por parte de Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a rescisão contratual de Instrumento
Particular de Compra e Venda de imóvel firmado com a ré, em 10/01/1999, e que não vem sendo adimplido desde abril
de 2005, além da indenização a título de perdas e danos e da reintegração de posse do imóvel situado na Rua Bulgária, nº
371, Loteamento Residencial Pasin, Pindamonhangaba-SP e objeto da matrícula nº 9.958 do CRI de Pindamonhangaba-SP.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a) (es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-014/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Luciano de Jesus Carvalho Santos, para
que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 009/2015 e o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO
DE MULTA nº 489/2015, lavrados em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto
a Prefeitura em terreno situado á Rua Guilherme de Souza e Silva, nº 205, infringindo assim o artigo
209 do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO)
dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em
Lei.
JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREGÃO Nº 083/2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 117/15
Em: 03/06/15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo nº: 00720/2015
Atividade: Drogaria COMARCA DE PINDAMONHANGABA
Razão Social: Renata
Cegata
Mariano - ME
FORO
DE PINDAMONHANGABA
CNPJ / CPF: 04302951000176
2° VARA CÍVEL
Endereço: Av José Augusto
Mesquita,
155 n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
Rua Alcides Ramos Nogueira
Município: Pindamonhangaba
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Responsável Legal:(12)
Renata
Cegata
Mariano
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
CPF – 294531208-55
Auto de Infração nº 1747
Defesa: Indeferida
EDITAL DE CITAÇÃO
Auto de imposição de penalidade de multa n° 3581
Recurso:
Nãonº:apresentou
Processo Físico
0012273-20.2012.8.26.0445
Classe: Assunto:
Requerente:

fls. 1

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. 94/15, referente à “Aquisição de
herbicida indicado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes, conforme solicitado
pelo Departamento de Serviços Municipais”, com encerramento dia 27/08/15 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, 11 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 117/2015

Usucapião - Usucapião Ordinária
Alberto Denis Aires de Medeiros e outro

fls. 1

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº 0012273-20.2012.8.26.0445
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
2° VARA CÍVEL
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA, proc. n° 0012273-20.2012.8.26.0445,
EDITAL DE CITAÇÃO
requerida por ALBERTO DENIS AIRES DE MEDEIROS e sua mulher BENEDITA MARCELA
DEProcesso
SOUZAFísico
MEDEIROS,
tendo por objeto um imóvel urbano, constituído das casas n°s 167 e
nº:
0012273-20.2012.8.26.0445
175Classe:
e seuAssunto:
respectivo terreno,
situado
na Rua Ordinária
Godofredo Pestana, bairro Campo Alegre, nesta
Usucapião
- Usucapião
cidade,
com a área de 144,33
m²Denis
que Aires
confronta
com propriedade
de Jair Claro dos Santos e de
Requerente:
Alberto
de Medeiros
e outro
Rodrigues Engenharia e Construções Ltda., cuja descrição encontra-se nos autos, à disposição de
qualquer interessado. O imóvel encontra-se em posse dos autores, adquirido de PAULO
ROBERTO PESTANA e sua mulher MARIA ZILDA FERREIRA PESTANA, sucessores de
EDITAL DEJOSÉ
CITAÇÃO
DEe30sua
DIAS.
GUILHERME
GAMA- PRAZO
PESTANA
mulher CARMELA PUPIO PESTANA, desde
PROCESSO
Nºesta
0012273-20.2012.8.26.0445
28/05/1986,
posse
de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 20 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos,
O(A)
MM.dos
Juiz(a)
de Direito
da 2ª Vara José
Cível,Gama
do Foro
de Pindamonhangaba,
Estado
de São
bem
como,
sucessores
de Guilherme
Pestana
e Carmela Pupio
Pestana,
Paulo,do
Dr(a).
Cláudia
Novellino
na formapara
da Lei,
etc. de 15 (quinze) dias, a
titulares
imóvel,
para Calles
os termos
da açãoBallestero,
supramencionada,
no prazo
fluir do prazo de 30 (trinta) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e
FAZ SABER
a todos
presenteDado
edital
virem ounesta
dele cidade
conhecimento
tiverem que, por
publicado
na forma
da lei.quantos
NADAoMAIS.
e passado
de Pindamonhangaba,
aoseste
se processa uma ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA, proc. n° 0012273-20.2012.8.26.0445,
19 Juízo
de junho
de 2015.

requerida por ALBERTO DENIS AIRES DE MEDEIROS e sua mulher BENEDITA MARCELA
DE SOUZA MEDEIROS, tendo por objeto um imóvel urbano, constituído das casas n°s 167 e
175 e seu respectivo terreno, situado na Rua Godofredo Pestana, bairro Campo Alegre, nesta
cidade, com a área de 144,33 m² que confronta com propriedade de Jair Claro dos Santos e de
Rodrigues Engenharia
e Construções
Ltda., cuja descrição
encontra-se
nos 11.419/2006,
autos, à disposição de
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
NOS TERMOS
DA LEI
qualquer interessado.
O imóvel
encontra-se Àem
posse dos
autores, adquirido de PAULO
CONFORME
IMPRESSÃO
MARGEM
DIREITA
ROBERTO PESTANA e sua mulher MARIA ZILDA FERREIRA PESTANA, sucessores de
GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA e sua mulher CARMELA PUPIO PESTANA, desde
28/05/1986, posse esta de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 20 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos,
bem como, dos sucessores de Guilherme José Gama Pestana e Carmela Pupio Pestana,
titulares do imóvel, para os termos da ação supramencionada, para no prazo de 15 (quinze) dias, a
fluir do prazo de 30 (trinta) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
19 de junho de 2015.

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

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. 83/15, referente à “Contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de academia de musculação,
com material e mão de obra inclusa, visando a manter em perfeito estados os aparelhos para uso
de atletas e usuários”, com encerramento dia 26/08/15 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, 11 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 094/2015

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO.
Se
impresso,
para conferência
o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0012273-20.2012.8.26.0445 e o código CD0000000QEZ4.
CLAUDIA
CALLES
NOVELLINOacesse
BALLESTERO.
ttps://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0012273-20.2012.8.26.0445 e o código CD0000000QEZ4.
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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 PPRP nº. 117/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde e Assistência Social”, com encerramento dia 27/08/15 às 8h e abertura às 8h30. 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, 11 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO PREGÃO nº. 049/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 11/08/15, p. 06, concernente à
licitação supra, torna-se sem efeito as informações divulgadas. Segue o extrato correto:
PREGÃO Nº 049/2014
Contrato nº 174/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos
em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/ou fornecimento de
peças e componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha
Volkswagen, pertencentes a frota operacional desta prefeitura, por um período de 12 (doze) meses,
conforme especificações e quantitativos relacionados no anexo i do termo de referência.
Adita-se valor: adita-se em 24,825848% para acréscimo ao valor do contrato, o que correspondente
a R$ 33.500,00.
Data de assinatura: 08/07/15.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2015.

1° Vara Cível de Pindamonhangaba/SP
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 0006273-09.2009.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia
Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ednardo Pereira Cavalcante, CPF n°
579.494.888-4, que Banco Volkswagen S/A, lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 43.677,11 (junho/09) decorrente do débito da Cédula de Crédito
Bancário nº 14096444, ﬁrmado em 05/11/2006. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se
edital de citação, para que em 03 dias, a ﬂuir do prazo supra, pague o débito devidamente corrigido,
neste caso a verba honorária será reduzida pela metade. Fica, também, ciente de que o prazo para
oposição de embargos é de 15 dias e, se dentro deste prazo reconhecer o crédito do exeqüente
depositando 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários advocatícios sobre o débito
atualizado), poderá requerer seja admitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais,
acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês (Lei nº 11382/06), sob pena de penhora de
tantos bens quantos bastem para garantia da divida. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e aﬁxado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13
de maio de 2015.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

12 DE AGOSTO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

O crime da rua dos Latoeiros

(III)

Um CASO DE VIOLÊNCIA e roubo praticado por NEGROS CATIVOS contra sua
senhora na Pindamonhangaba da SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

E

ste relato tem como
fonte uma transcrição paleográﬁca que
se encontra no Arquivo
Histórico Municipal “Dr.
Waldomiro de Abreu”,
trabalho creditado a Aline
Pinto Alves, Sílvia Maria
Pereira Novais e Jurandyr Ferraz de Campos. Informações complementares: arquivo de edições do
jornal Tribuna do Norte e
“Pindamonhangaba Através de Dois e Meio Séculos”– de Athayde Marcondes - Tipograﬁa Paulista/
SP, 1922.

Prosseguindo o
interrogatório com o
escravo José...
Ao ser questionado sobre como uma negra tão
fraca poderia ter assassinado sozinha dona Isabel
e sem utilizar nenhum
instrumento, e porque não
tinha pedido a ele para
ajudá-la, respondeu que
também não sabia como
ela conseguira fazer aquilo
sozinha, mas sabia que ela
tinha bebido aguardente e
que não havia pedido sua
ajuda no ato.
Perguntaram a que horas a escrava fora buscar
a água para sua senhora
e se quando ocorreu o assassinato se ele tinha em
seu poder alguma arma,
respondeu que da hora
não sabia e que não tinha
arma nenhuma, depois é
que tinha tomado um canivete da mesa do quarto
da falecida.
Segundo o interrogado, ainda teriam ﬁcado
na casa uma hora depois
do acontecimento, depois
saíram em direção a à rua
do Comércio (era como se

L

(Este relato tem como fonte uma transcrição
paleográﬁca que se encontra no Arquivo
Histórico Municipal “Dr. Waldomiro de
Abreu”, trabalho creditado a Aline
Pinto Alves, Sílvia Maria Pereira
Novais e Jurandyr Ferraz de
Campos. Informações

NOTA DO REDATOR
A rua dos Latoeiros
é a atual Amador Bueno. Seguindo pela Marechal Deodoro, logo
depois do Museu Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, é a primeira à
direita em direção ao
Bosque e rio Paraíba.
Latoeiros eram os
funileiros, os fabricantes de objetos de
latão, as pessoas que
trabalhavam com o
latão naquela época em que a matéria
plástica era ainda
desconhecida.

complementares: arquivo
de edições do jornal
Tribuna do Norte e
“Pindamonhangaba
Através de Dois e
Meio Séculos”– de
Athayde Marcondes Tipograﬁa
Paulista/SP, 1922)

chamava na época a Marechal Deodoro), mas pensaram melhor e voltaram
tomando o rumo da ponte
do rio Paraíba. No caminho, um pouco adiante
da ponte, bateu em uma
venda para comprar uma
libra de açúcar, duas peixeiras (facas) e meia garrafa de aguardente, nisso
já clareava o dia. Depois,
quando seguia pela estrada, um moço que os seguia perguntou a quem ele
pertencia, como não respondeu nada, o moço quis
agredi-lo com um pau, foi
quando se defendeu com
um canivete, agredindo o
indivíduo.
Contou ainda que durante a caminhada tinha

parado em uma casa às
margens do rio, onde jantaram, compraram um
frango, comeram a metade e o restante ﬁzeram um
revirado.
Quando lhe disseram
que a escrava Maximiana tinha dito que fora ele
quem assassinara dona
Isabel e que também
ameaçara de fazer o mesmo com ela caso gritasse,
obrigando-a depois a fugir
com ele, respondeu que
não sabia porque razão
Maximiana dissera isso.
Quarta-feira, 17 de janeiro de 1855... Uma
semana havia se passado
após o brutal assassinato
da portuguesa Isabel Henriqueta Bulcão. Naquele

ITERÁRIAS

heartless7043.wordpress.com

embranças

Ora a vida

Tudo ilude na vida... tudo passa...
Tudo nela é de breve duração;
tanto foge o prazer como a desgraça,
porque a vida, aﬁnal, é uma ilusão.
Se o destino implacável nos ameaça,
se a desdita nos fere o coração,
seja a nossa vontade uma couraça
contra os golpes iníquos que nos dão.
Disfarcemos a mágoa, disfarcemos,
hão de vir outros dias, procuremos
erigir de esperanças um altar.
Essa fase trevosa de amargura,
como um sonho de amor, como a ventura,
há de passar em breve... há de passar...
Lauro Silva, Tribuna do Norte, 11 de junho de 1927

dia teve início a inquirição
às testemunhas, prosseguindo nos dias 18 e 19 seguintes. Encontrando-se
incomodado em sua saúde
e não podendo comparecer para acusar pessoalmente os algozes de sua
mãe, José Fortunato Bulcão requereu ao Juízo ou
Tribunal do Império para
que fosse seu procurador
o dr. Miguel Monteiro
de Godoy. Para assistir
os réus fora designado o
curador (membro do Ministério Público que, por
efeito de lei, exerce, junto
às varas cíveis e especializadas, funções especíﬁcas
na defesa de incapazes,
ou de certas instituições e
pessoas) o dr. Antonio Feliciano de Morais.
Livres dos ferros, os
cativos indiciados José e
Maximiana ouviram uma
a uma as seguintes testemunhas sendo inquiridas:
Inácio Marcondes do Amaral, natural e morador em
Pindamonhangaba, onde
dizia viver de seu negócio
de fazendas; José Antonio
de Oliveira Costa, também atuante no negócio
de fazendas; o marceneiro residente em Taubaté,
Antonio Fernandes Vianna; João Leite Barbosa,
também de Taubaté onde

dizia “viver de seus negócios”; o escrivão de orfãos Cândido Marcondes
de Andrade, natural do
Rio de Janeiro, residente
em
Pindamonhangaba;
Joaquim Marcondes de
Andrade, natural e morador em Pindamonhangaba, onde dizia “viver de
seus negócio”; o doutor
José Manoel da Costa,
natural de Guaratinguetá
e residente em Pindamonhangaba onde dizia “viver de sua arte”; e as testemunhas
informantes,
escravo Luiz, escravo João
e escravo Federico, todos
pertencentes ao ﬁlho da
vítima, José Fortunato da
Silveira Bulcão.
No mesmo dia em que
foram ouvidas as últimas
testemunhas, 19 de janeiro de 1855, José e Maximiana foram novamente
interrogados. José foi o
primeiro a ser interrogado e continuou aﬁrmando aquilo que já havia
dito, negando sua autoria
no crime e acusando sua
companheira. Maximiana,
por sua vez, também não
mudara sua versão e continuava acusando José.
Tanto José quanto Maximiana, na conclusão de
seus respectivos interrogatórios foram indagados

se conheciam aqueles que
haviam
testemunhado
contra eles e se o tinham
feito por algum motivo
particular. As respostas
foram negativas, assim
como também foram negativas quando indagados
se tinham fatos a alegar ou
provas que justiﬁcassem e
mostrassem sua inocência.
Daquilo que se apurou
na inquirição às testemunhas, incluindo àquelas
denominadas informantes, que eram os outros
cativos pertencentes a
José Fortunato Bulcão,
concluiu-se que na noite
de 11 para 12 de janeiro de
1885, os escravos José e
Maximiana haviam usado
de violência física e assassinado dona Isabel Henriqueta Bulcão por asﬁxia.
Em seguida a colocaram
em sua cama, roubaramlhe dinheiro e pertences e
se evadido, sendo detidos
por uma escolta policial
e com eles encontrado os
pertences da vítima, entre os quais alguns identiﬁcados pelas iniciais da
mesma.
Mais detalhes sobre o
ocorrido, conforme o que
se ouviu das testemunhas,
deram conta que o assassinato havia acontecido
na sala de jantar, para
onde os indiciados teriam
atraído a vítima. Para isso,
a escrava Maximiana teria providenciado água
fria para lavar os pés da
senhora e quando esta foi
até a sala reclamar, teria
sido morta e reconduzida
à cama.
Continua na edição da
próxima quarta-feira

ANÚNCIO DO PASSADO
SETE DIAS, 1967

