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Depois do Papai Noel, atriz
mirim Maísa visita Shopping
Fabio Pinheiro
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Pinda antiga: Em novembro, tinha a ‘Festa de Santana’
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página de história
traz nesta edição
uma curiosidade histórica
sobre a modesta capela
de Santana, responsável pela denominação do
bairro onde se situa, que,
conforme o historiador
Athayde Marcondes (Pindamonhangaba Através
de dois e meio Séculos,
1922 – Tipograﬁa Paulista, São Paulo-SP, 1922),
foi construída no século
XIX, ano de 1879, por Antônio Ribeiro de Souza.
A localidade era conhecida como Alto do Ribeirão, devido ao curso
d´agua existente na região. Naquele tempo, os
bairros eram constituídos
de grandes chácaras e, segundo o arquiteto Maurício Púppio Marcondes,
em seu livro ‘O Visconde
e a Cidade Imperial’ (JAC
– Editora, São José dos
Campos-SP, 2000), “muitas dessas chácaras, principalmente as das famílias
mais ricas, permaneceram
como ‘oásis’ dentro do
processo de crescimento
e urbanização da cidade
ao longo das décadas, até
que se transformaram em
loteamentos urbanos”.
AS FESTAS EM
LOUVOR À SANTANA
De um exemplar do jornal Tribuna do Norte do
ano de 1902, encontramos
um programa festivo referente ao início da novena
preparatória para a festa em novembro daquele
ano. Por algum motivo celebravam a data - levando
em conta os dias da novena – no dia 7 de Dezembro, contrariando o calendário católico, que celebra
em 26 de julho o Dia de
Sant’Ana (graﬁa correta) e
São Joaquim, avós de Jesus (daí a razão de ser também Dia dos Avós).
O referido programa
assim informa ao povo a
realização do evento:
FESTA DE SANTANA
NO ALTO DO
RIBEIRÃO
No dia 28 do corrente (refere-se a novembro)
terão começo as novenas
que serão cantadas com
música.
Desse mesmo dia em
diante haverá no largo
da Capela divertimentos
profanos e rifas de todos
os sistemas.
Duas grandes alas de
botequins e barracas de
rifas ocuparão os espaços
laterais do largo.
No dia 6, às 5 horas
da tarde será levantado o
mastro, tocando por essa
ocasião a banda de música Euterpe.
O dia 7 será saudado
com alvorada às 4 horas
da manhã, sendo o povo
despertado por uma salva de 21 tiros; às 8 horas
da manhã a banda musical Euterpe irá buscar o
pau de sebo.
Às 10 horas do dia, terá
lugar a missa rezada, em
honra da gloriosa Santa
Ana, para cuja solenidade
convidam-se as excelentíssimas famílias, o comércio e o povo em geral,
achando-se a capela devidamente ornamentada.

Terminada a missa,
com todas as formalidades do estilo, será levantado o predileto da
rapaziada, o apreciado,
majestoso e tradicional...
PAU DE SEBO
Depois da novena, o
bom e apreciado leiloeiro
Manoel do Pinhão, anunciará o último leilão, cheio
de atrativos e novidades.
Terminando o leilão,
será queimada uma linda
armação de fogos, caprichoso trabalho do hábil e
afamado pirotécnico Antonio Gonçalves de Araújo.
Em seguida será ateado fogo em uma piramidal
fogueira, começando então
diversos divertimentos, tais
como: jongo, cana verde,
bois de jacá, caia-pós etc.
As pessoas que desejarem oferecer prendas para
os leilões podem entregá
-las ao sr. Domingos Vieira Salgado, em sua casa,
ao Largo do Rosário.
As pessoas que tomaram de empreitada diversos serviços pede-se o
obséquio de estarem com
tudo pronto no dia e hora
marcados no respectivo
contrato, para o desempenho do referido programa.
Pindamonhangaba,
20 de novembro de 1902
A Comissão
Francisco
Braga
Junior/João de Freitas Pereira
AS FESTAS ERAM
CONCORRIDAS
Também na obra de
Púppio Marcondes encontramos um trecho extraído
do jornal Tribuna do Norte
(21/6/1895), referindo-se à
famosa festa que naquele
bairro se realizava em louvor à Santana:
“A um quilômetro dessa
cidade, na rua que da matriz segue para o Ribeirão,
aquém pouco deste, destaca-se um importante lar-

Na foto antiga da igreja, tirada por Agostinho San Martin nos anos 50 do século passado, percebemos,
logo abaixo da imagem de Cristo, duas imagens de anjos e, em base construída a alguns metros da
capela, uma imagem de Sant’Ana. Na foto atual (detalhe acima) a capelinha - ainda aguardando qual
será seu destino -, ao lado do novo templo dedicado à mãe de Maria de Nazaré
go denominado Largo de
Sant’Ana, onde a expensas
de alguns devotos e tenaz
constância do capitão João
de Freitas, se construiu
uma igrejinha digna de
guardar em seu seio a imagem de Nossa Mãe, além
da igreja circunda-o na direção, casas e, atualmente,
época em que vai começar
a sufragação da Santa, esta
o mesmo largo constituído em uma freguesia, só
se vendo de um e de outro
lado, ranchos e barracas,
como se fosse um segundo
Tremembé, e ao fundo da
igrejinha um grande cerco
para serem farpeados alguns touros valentes”.
Esta notícia revela que
há 120 anos já era famosa
a festa do Bom Jesus, em
Tremembé, mas a da comunidade de Santana não
ﬁcava devendo em atrações
e estrutura para receber os
visitantes. A respeito dessa
festa, o cronista Pedro Silva
Júnior recorda na Tribuna,

edição 10/07/1955: “Lembro-me também das tradicionais e concorridíssimas
festas de Santana, que
tanto empolgavam a população, pois havia de tudo e
o transporte àquele aprazível bairro era feito de trole
(charrete) a razão de 500
réis por pessoa”.
Outro registro sobre a
popularidade da festa de
Santana encontra-se na
edição 1/5/1970 da Tribuna. Refere-se ao evento
que naquele ano se deu a
26 de maio e destaca “o
grande número de pessoas que iam e vinham
para saudar a Santa”.
Com passar dos anos, a
festa foi perdendo o brilho, suas quermesses foram deixando de ser animadas como antes.
EM 1930, FOI NO
MÊS DE ABRIL
Prosseguindo no assunto, encontramos, em
pesquisa que teve como
fonte um exemplar da edi-

ção de 23/3/1930, do jornal local Folha do Norte
(extinto), artigo referente
à reinauguração daquela
capela, que teria passado
por importante obra de
reforma. A nota aparece
na seção ‘Notícias Diversas’, com o título ‘Egreja de Sant’Anna - Festas
Inaugurativas’, iniciando
com o parágrafo seguinte: “Está deﬁnitivamente
marcado o dia 6 e abril
próximo para a festa da
inauguração
de nossa
Egreja de Sant’Anna, recentemente remodelada.”
O artigo também faz
referência à antiga São
Paulo/Rio como ponto de
observação e apreciação à
capela: “Quem passa pela

estrada de rodagem à frente da nova egreja, encantase hoje com a original obra
ao cimo da qual, em torre
elegante, se ergue uma miniatura do Christo do Corcovado - o sagrado coração
de Jesus, de braços abertos
ostentando magníﬁca coroa luminosa.”
As festividades inaugurativas, informava a Folha
do Norte, teriam início na
noite do dia 30 de março
“com grande esplendor, havendo até o dia 6 de abril,
septenário com pregações”.
Seriam então de 31 de março a 5 de abril, sete dias de
eventos religiosos e quermesses, culminando com
a festa em homenagem à
Santa Ana no dia 6.

ANÚNCIO DO PASSADO

Folha do Norte- 1903
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Festa de
Santana
A saudade

embranças

Após o Bom Velhinho descer
das alturas para fazer a abertura oﬁcial das atividades de ﬁm
de ano no Shopping Pátio Pinda, no último sábado (7), chegou a vez da garotada receber
outra visita ilustre no centro de
compras.
A atriz mirim Maísa, que interpretou a personagem Valéria
na novela e no ﬁlme “Carrossel”,
participará de uma tarde de autógrafos e fotos com as crianças
neste domingo (15).
Página 3

Quando se guarda em mente a imagem bela
duma mulher que nosso amor enlaça,
em tudo que se ﬁta, o olhar abraça
um quer que seja que nos fala dela.

É que a saudade faz com que renasça,
como acendendo o esquema duma tela
eu lhe pasmando a pálida aquarela
em viva estátua de sorriso e graça.

Maísa é
conhecida por
interpretar a
personagem
Valéria, de
Carrossel

Mas se essa amada um dia nos esquece
e morre em nossa mente a imagem casta
como um golpe fatal, sustando bodas,

Nem vale mais viver, porque parece
que tal desilusão somente basta
para matar as esperanças todas.

Joviano Homem de Mello, Tribuna do Norte, 20 de outubro de 1921

A página de história
recorda as antigas festas da capela de Santana, a padroeira que
acabou dando nome ao
bairro, localidade antigamente denominada
Alto do Ribeirão.
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As bandas Volúpia e The
Cafonas serão as principais
atrações da Festa Retrô da Ferroviária, neste sábado (14), a
partir das 22 horas. O evento
ainda terá a participação dos
DJs Adriano K (Ferroviária) e
Serginho (ex-Literário), que vão
agitar a pista com hits dos anos
de 1980 e 1990.
Página 2

Fatec e Etec prorrogam inscrições
para processo seletivo 2016
Quem quer participar dos
processos seletivos da Fatec e
da Etec, mas ainda não conseguiu fazer a inscrição, ganhou
mais alguns dias.
As inscrições foram prorrogadas até quinta-feira (12)
para a Etec e até sexta-feira
(13) para a Fatec. No último

Divulgação

‘Volúpia’ e
‘The Cafonas’
fazem show
sábado na Ferrô

Papai Noel abriu as atividades de Natal sábado (7) no shopping

dia, o prazo termina às 15
horas.
Na Etec são oferecidas
vagas para cursos técnicos
e Ensino Médio. No caso da
Fatec, as vagas são para os
cursos superiores. Todas as
modalidades são gratuitas.
Página 3
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Governador
do Rotary
conhece Pinda
Pindamonhangaba recebeu
na ultima quinta-feira (5), o
Governador do Rotary, Antonio
Custódio Filho. Quem também
esteve na cidade foi a Coordenadora Distrital das Casas da Amizade, Alcione Prianti.
Página 3

QUARTA-FEIRA

20º
No último dia, as inscrições encerram-se às 15 horas

PANCADAS DE CHUVA À
TARDE - SOL PELA MANHÃ

31º
UV 13

Fonte - CPTEC/INPE
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Pesquisa identiﬁcada como
sociedade entende fatores
climáticos para mudar
forma de ensino

P

oluição, buracos na camada de ozônio, secas
contínuas, chuvas fora de época, problemas
respiratórios. De alguma forma, o cidadão
brasileiro associa todos esses elementos às mudanças
climáticas que o planeta vem sofrendo, mas ainda não
consegue distinguir causas de consequências nesse processo complexo. Essa é a principal conclusão de uma
pesquisa inédita na capital paulista, divulgada pelo Instituto Arapyaú, em parceria com o Observatório do Clima. As duas organizações querem aproximar o assunto
do cidadão para que consiga rever comportamentos e
cobre governantes em nível nacional e internacional.
A primeira parte do trabalho foi conduzida de abril a
junho deste ano por antropólogos brasileiros, treinados
por colegas do Frameworks, um instituto independente,
sem ﬁns lucrativos, que trabalha apenas para o terceiro
setor, de maneira a ampliar o entendimento público de
questões de interesse social, e que se tornou conhecido
por sua metodologia capaz de facilitar a compreensão
de questões espinhosas pela população.
Na etapa inicial, qualitativa, foram ouvidos 12 especialistas de diversas áreas ligadas ao clima. As entrevistas ajudaram a captar as mensagens de consenso entre
eles. Na sequência, para alcançar a percepção do público para os preceitos cientíﬁcos, os principais temas
levantados foram apresentados a 25 cidadãos de cinco
capitais (Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Manaus). Esse número de entrevistados, apesar
de parecer pequeno, é relevante dentro da metodologia,
porque os cientistas passam horas conversando com as
pessoas para extrair detalhes do que pensam. Além disso, é proibido induzir respostas e colocar palavras em
suas bocas. Com isso, o resultado apurado foi que existe
um grande distanciamento entre o que a ciência já sabe
hoje sobre as mudanças climáticas e o entendimento da
população.
Um bom exemplo é o próprio termo clima. Alguns
entrevistados o relacionaram à previsão meteorológica. Outros o associaram a derretimento de geleiras e a
eventos extremos (secas, chuvas torrenciais, calor fora
de época etc.). Ou seja, de maneira geral, registrou-se
diﬁculdade do público em separar variação do clima no
dia a dia das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global.
Outra confusão recorrente: a fragilização da camada
de ozônio faz com que uma quantidade maior de raios
solares atinjam a Terra, aumentando a temperatura global, numa completa inversão da lógica do efeito estufa.
Na verdade, o efeito estufa nocivo acontece quando a
radiação da superfície terrestre é absorvida por gases
liberados em excesso na atmosfera — como os provenientes da queima de gasolina e diesel. Esse acúmulo
muito além do padrão da normalidade faz com que o
cobertor de gases que envolve o planeta (e o mantém
aquecido) ﬁque mais grosso, retendo mais calor do que
o necessário. E são esses mesmos gases que daniﬁcam
a camada de ozônio, gerando buracos que permitem a
entrada de raios solares nocivos, os quais aumentam os
casos de câncer de pele. Portanto, não há relação entre
camada de ozônio e aumento da temperatura da Terra.
Com base nos dados apurados, e no entendimento
da população sobre os itens, os pesquisadores se debruçarão sobre os distanciamentos identiﬁcados entre
especialistas e a sociedade para desenvolver metáforas
explanatórias. Em seguida, irão a campo para uma pesquisa quantitativa. Na prática, eles apresentam para os
entrevistados nas ruas essas maneiras de explicar pontos críticos e avaliam os resultados em amostras criteriosamente deﬁnidas.
Importância da iniciativa
O esclarecimento dos temas climáticos em grande
escala tem uma função valiosa para as organizações que
trabalham com a agenda de clima no Brasil. Há tempos
elas perceberam que a comunicação é um grande gargalo nesse campo. Outro ponto interessante é que além de
orientação à população de maneira geral, o estudo pode
vir a mudar a metodologia de ensino de disciplinas em
sala de aula, para facilitar a assimilação e entendimento
dos estudantes, especialmente as crianças.
Com isso, será possível termos num futuro nem tão
distante, uma sociedade mais esclarecida, preocupada e
atuante às causas ambientais.

Fundação Dr. João Romeiro
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Crianças podem se inscrever
para Concurso Pequenas Misses
Meninas e adolescentes
de 3 a 15 anos podem se
inscrever para participar
do primeiro Concurso Pequenas Misses Pindamonhangaba. É importante
que as mães se apressem,
pois as vagas são limitadas. Serão 100 candidatas
e não haverá fases classiﬁcatórias.
O concurso se dará
em três categorias: Mini
Miss, para crianças de 3 a
6 anos; Miss Mirim, para
meninas de 7 a 10 anos; e
Miss Juvenil, para pré-adolescentes e adolescentes de 11 a 15 anos.

RETRÔ DA
FERRÔ TRAZ
‘VOLÚPIA’ E
‘THE CAFONAS’
NO SÁBADO

Divulgação

A Festa Retro da
Associação Atlética
Ferroviária, que será
realizada no sábado
(14), contará com as
bandas Volúpia e The
Cafonas.

As inscrições custam
R$ 50 e podem ser feitas
na loja Rogi Noivas, que
ﬁca na rua Gregório Costa,

Além deles, que
vão tocar sucessos
do rock e do pop da
década de 1980, o
evento terá participação dos DJs Adriano
K (Ferroviária) e Serginho (ex-Literário).

44 , no centro da cidade. A
grande ﬁnal será no dia 13
de dezembro, na Associação Atlética Ferroviária.

Segundo a presidência da instituição,
a equipe do clube está
acertando os últimos
detalhes para o evento, que deve reunir
milhares de pessoas a
partir das 22 horas.

Apae recebe voluntários da Novelis
Para comemorar o mês
do voluntariado, funcionários e familiares da
Novelis em Pinda ﬁzeram
uma ação especial na Apae
da cidade, no sábado (7).
Os voluntários da Novelis realizaram atividades que envolveram o
pátio externo, a quadra,
banheiros,
marcenaria,
reparos na secretaria e

nos jardins. As crianças
também participaram de
atividades lúdicas.
Eunice Lima, diretora de Comunicação e Relações
Governamentais
da Novelis, explica que
a iniciativa teve como
objetivo unir a empresa
globalmente e impactar
localmente.
“Acreditamos que uma qualidade

essencial para um líder é
o comprometimento com
o retorno de benefícios à
comunidade.
Portanto,
direcionamos a atuação
de nossos programas para
as imediações de nossas
instalações, de forma a
contribuir com as comunidades em que vivemos
e nas quais trabalhamos”,
explica.

Informações sobre
convites na secretaria do clube (12)
2126–4444 ou (12)
2126–4439.

Feirão Limpa Nome oferece desconto de até 95% em dívidas
Para consumidores negativados, a Serasa realiza
até o dia 14, o Super Feirão
Limpa Nome, que concede a oportunidade de tirar
clientes do vermelho com
até 95% de desconto. Empresas como Itaú, Vivo, Leader Card e Pernambucanas participam do evento.

O Super Feirão Limpa Nome ocorre online e
é um serviço gratuito. Para
participar, é preciso que o
consumidor acesse a página
do feirão e faça um cadastro.
A pessoa é redirecionada a
uma página na qual estão
listadas todas as empresas
com as quais ela possui algu-

ma dívida e que estejam na
base de dados da Serasa.
Ao clicar no nome da
companhia desejada, surge
uma página que apresenta as dívidas em aberto e
canais de atendimento disponíveis (telefones, e-mail,
chat). O consumidor pode
entrar em contato direta-

mente com a organização
para a qual está devendo
para negociar possíveis descontos e diferentes formas de
pagamento. As propostas são
apresentadas pelos credores
de forma individual. Algumas empresas disponibilizam canais de atendimento
com horários especíﬁcos.

Vanguarda Literária
* JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURAZ

* 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)

ORLANDO BRITO: UMA ETERNA SAUDADE
Orlando Brito, um dos maiores trovadores do Brasil, que
teve marcante atuação intelectual na década de 70 aqui em
Pindamonhangaba, um mestre na arte de trovar já não está
entre nós. Faleceu em São Luis do Maranhão na madrugada
de 21 de agosto de 2010. Publicou vários livros de trovas e
poesias, entretanto, um dos livros de poesias mais elogiados
no meio literário nos últimos anos é uma bela obra de sua
autoria, marcada pelo lirismo, pelo uso da linguagem simples
e correta e, sobretudo, pela inspiração dos temas cujo título
é “SONETOS”.
A poesia de Orlando Brito caracteriza-se, acima de tudo,
por um profundo humanismo, no conteúdo e na forma, e
por uma simplicidade impressionante. Ele é o artista ciente e
consciente das virtualidades expressivas de seu instrumental: o
verso espontâneo e o idioma pátrio, mostrando o mundo com
o poder sintético das imagens, metáforas, onde o intimismo,
a ternura, o amor e a nostalgia dos entes familiares e amigos
queridos constituem os “leit-motivos“ do seu mundo poético.
E, é o que apreciamos nesse soneto simples e magistral:

MINHA MÃE
Minha mãe era quase analfabeta,
quase nada sabia de leituras,
mas tinha o instinto dessas almas puras
que sabe, entre as ações, a mais correta.
Criou dez ﬁlhos, boas criaturas,
ﬁéis a Deus, de educação seleta.
Sabia ser valente ou ser discreta
nos momentos de dor, nas horas duras.
Os ﬁlhos, todos eles são felizes,
pois ela, não deixando coisa alguma,
deixou, com seu exemplo, as diretrizes.
Uns herdaram seus olhos, outro, a calma,
outro, seu jeito simples, mas, em suma,
fui o mais bem - dotado - herdei-lhe a alma !

Como verdadeiro poeta, ORLANDO BRITO tinha consciência de que toda poesia é um ato de assombro que conduz
às paragens da ﬁlosoﬁa, espantando-se ante as belezas do
Universo e aterrorizando-se perante o sofrimento humano.
Assim, estabelecendo a dialética: emoção diante da beleza
e indignação ao conscientizar-se da dor humana, constrói o
seu ato poético, conduzindo-o à altura do ato ﬁlosóﬁco. E, o
nosso poeta ORLANDO mostra isso, muito bem, nos sonetos
: “A Última Árvore “, “A Voz da Terra” e “O Rio“. Por outro
lado, os objetos que o impressionam são comuns: as gaiolas,
as pombas, os amigos que foi encontrando ao longo do caminho, a montanha...
As sensações que o fazem pulsar são, portanto, as do cotidiano: “o vento que passa”, o “palhaço” que, no seu desejo,
abra, a quem chora, a porta da esperança, e não permita que
a maldade apague o sorriso nos lábios de uma criança”.
Em uma análise sucinta, vamos desvelar um poeta em que
o poema é a consubstanciação perfeita entre o viver e o cantar
(como me confessou, certa vez, outro grande poeta, o Mestre
da Trova: Waldir Neves, nosso amigo fraterno) entre sofrer
vivendo e sofrer cantando.
O nosso estimado ORLANDO BRITO teve o talento e o gênio dos grandes poetas líricos, que apresentam resistência à
passagem do tempo, possuindo domínio da forma e, ao mesmo
tempo, trazendo consigo uma fantástica agilidade criadora que
lhe dão amplas condições de passar de um estado a outro, de
uma inspiração a outra, sem afundar nos lugares comuns.
Platão, no Fedro, assim se referiu ao êxtase vivenciado pelos Aedos, poetas da antiga Grécia: “A possessão e o delírio
das musas apoderam-se de uma alma sensível, despertam-na
e extasiam-na em cantos”. É o que acontecia com o inesquecível ORLANDO BRITO. Para deleite nosso e para o maior
enriquecimento da poesia brasileira!
ORLANDO BRITO foi cantar nas paragens celestiais levando consigo as ﬂores da nossa admiração e da nossa eterna saudade. Com a sua partida o mundo, com certeza, ﬁcou mais pobre.
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Inscrições para Vestibulinho da Etec
e Vestibular da Fatec são prorrogadas
AiAndrA Alves MAriAno
***
Quem estiver interessado em participar do
processo seletivo para
o primeiro semestre de
2016 da escola Técnica e
das Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba ainda podem se candidatar. As inscrições foram
prorrogadas até quintafeira (12) para a etec e até
sexta-feira (13) para a Fatec. no último dia, o prazo
termina às 15 horas.
na etec são oferecidas
vagas para cursos gratuitos em quatro modalidades: ensino Médio, ensino Técnico integrado
ao ensino Médio, ensino

Técnico e ensino à distância.
na escola João Gomes
de Araújo, as vagas são
para o ensino Médio; Mecânica integrado ao ensino Médio; nutrição integrado ao ensino Médio;
informática, Administração; Mecânica; nutrição e
dietética e serviços Jurídicos.
na unidade também é
oferecido o curso de Administração na modalidade ensino a distância.
Também são oferecidos o curso de Administração na modalidade presencial e eJA – educação
de Jovens e Adultos para a
extensão da etec na esco-

divulgação

Prazo vai até o fim de semana
la estadual Prof. rubens
Zamith, no distrito de
Moreira César; e os cursos
de recursos Humanos e
logística para a extensão
na ee Alzira Franco, no
Alto Cardoso.

Papai Noel abre atividades
de fim de ano no Shopping
AiAndrA Alves MAriAno
***
o Bom velhinho veio
das alturas para fazer a
abertura oficial das atividades de fim de ano no
shopping Pátio Pinda, no
último sábado (7).
ele chegou de heli-

cóptero e nem mesmo a
chuva atrapalhou a festa. Após aterrissar, Papai
noel foi caminhando entre
a multidão de crianças e
pais e cumprimentou todos
por onde passou. Antes de
seguir para sua casa dentro
do shopping, fez uma paraFábio Pinheiro

Papai Noel passou entre a multidão e recebeu
as crianças na sua sala de visita

da no palco para acompanhar apresentações musicais que aconteciam.
Ao entrar no centro de
compras, o Bom velhinho
fez um passeio por dentro
do estabelecimento, até
chegar à sua “sala de visitas” que já estava montada e pronta para receber
os pequenos. “É mais um
ano que estamos aqui,
trazendo alegria para as
crianças”, afirmou ele.
de acordo com a assessoria de comunicação do
shopping, 18 mil pessoas
foram ver a chegada de
Papai noel. ele continua
recebendo as crianças no
shopping diariamente, das
14 às 21 horas, até o dia 23
de dezembro. no dia 24,
véspera de Natal, ele ficará
por lá até às 18 horas.

Atriz MAíSA viSitA ESPAço CArroSSEl
PArA tArdE dE AutógrAfoS
divulgação

AiAndrA Alves MAriAno
***

Maísa receberá as crianças
das 16 às 18 horas, no
domingo

a casa da turma do Carrossel será a temática central do natal do shopping, com diversas
atrações para as crianças, como escorregador,
carrossel, espaço para tirar fotos com árvore e
boneco de neve e ainda a realização de oficinas
de cartinha para o noel. as atividades no espaço
são gratuitas.
Para marcar ainda mais essa temática, o empreendimento receberá a atriz mirim maisa, que
interpretou a personagem Valéria na trama. Ela
participará de uma tarde de autógrafos e fotos
com as crianças no próximo domingo (15), das
16 às 18 horas, no espaço do Carrossel, instalado
próximo à Riachuelo.
inspirado no folhetim, o “Carrossel desenho
animado” compõe a decoração de natal do shopping, reunindo um carrossel giratório para as
crianças, uma área para colorir desenhos ligados
à novela e pintura de rosto em uma penteadeira.
“a novela fez e continua fazendo muito sucesso
no Brasil; e o filme, lançado em 2015, já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas”, destaca a
analista de marketing amanda moreira. “Receber
a maisa será mais uma oportunidade de oferecermos às crianças uma tarde de diversão e entretenimento, assim como aconteceu na chegada do
Papai noel.”
a decoração natalina do Pátio Pinda inclui
também uma pista de patinação de 200 m2, com
uma árvore de natal de 10 metros no centro, 13
bolas de LEd na fachada externa e 20 contornos
de LEd nas palmeiras localizadas nas entradas do
empreendimento.

Há também 40 vagas
para o curso técnico de informática integrado ao ensino Médio na ee Gabriela
Monteiro Athayde Marcondes, na Cruz Grande.
no site www.vestibuli-

nhoetec.com.br os candidatos encontram todas as
informações necessárias
para escolher os cursos e
unidades e para efetuar a
inscrição.
o valor da taxa é de
r$ 30.
Fatec
no caso da Fatec, as
vagas são para os cursos
superiores gratuitos de
Tecnólogo Mecânica –
Processos de soldagem,
Processos Metalúrgicos,
Manutenção industrial
e Projetos Mecânicos.
Há ainda vagas para o
curso de Gestão empresarial na modalidade
ensino à distância. os
cursos de tecnologia da

Fatec têm duração de
três anos.
As inscrições devem
ser feitas exclusivamente pela internet, no
site
www.vestibularfatec.com.br. Para se
inscrever é necessário
preencher a Ficha de
inscrição e o questionário socioeconômico,
imprimir o boleto e pagar a taxa de inscrição em
qualquer agência bancária
ou lotérica. As inscrições
custam r$ 75.
o Manual do Candidato, que traz todas as datas,
normas e orientações para
o processo seletivo, está
disponível para download
gratuito.

Coordenadora das Casas da
amizade e governador do
Rotary conhecem Pinda
Francielly Godoi

As mulheres da Casa da Amizade participaram de um chá e mostraram os
projetos desenvolvidos nas cidades
Pindamonhangaba
recebeu na última quinta-feira (5), a Coordenadora das
Casas da Amizade, Alcione
Prianti e o Governador distrital do rotary, Antonio Custódio Filho, ambos do distrito 4600 que abrange de Três
rios (rJ) à Guararema (sP).
Anualmente os representantes das organizações vêm
à cidade, pois a cada mandato de um ano o Coordenador
da Casa da Amizade e o Governador do rotary devem
conhecer as instituições e
discutir os projetos.
Alcione Prianti foi recebida na casa de uma das
companheiras da Casa da
Amizade, Celia Path para
um chá, onde foram apresentados à coordenadora os
trabalhos e as dificuldades,
numa reunião onde mesclou
os serviços prestados e uma

confraternização. estavam
presentes cerca de 30 mulheres, entre coordenadoras,
conselheira municipal, professoras, voluntárias e convidadas de outras Casas como
de Taubaté, são luis e são
José dos Campos.
na ocasião também foi
abordado o troféu João de
Barro, que neste ano empatou, dividindo o prêmio com
volta redonda. então na Conferência das Casas da Amizade
“em Família” que acontece todos os anos, o troféu foi para a
cidade fluminense.
Para a presidente da
Casa, elza Costa, é muito importante o ‘João de Barro’,
pois é a premiação máxima
dos distritos. “nós já ganhamos quatro vezes e vamos
em busca do quinto troféu”.
e a coordenadora nacional
das Casas, neusa Baruke sa-

maha, completa que é uma
alegria muito grande a conquista dos prêmios.
o Governador do rotary,
Antonio Custódio Filho foi
até o rotary da cidade com
o mesmo intuito de Alcione,
além de levar informações
da associação internacional.
“Trazemos motivação, maneira de como conduzir os
clubes pra serem mais eficientes, porque a meta do rotary é: dar de si antes de pensar
em si”, explica o governador.
Para Custódio, o rotary da cidade é ativo e ele espera que
esse trabalho aumente.
Após as reuniões, às
20h30, foi oferecido um jantar ao casal, Antonio Custódio Filho e Alcione Prianti,
numa confraternização com
os integrantes da Casa da
Amizade e do rotary da cidade.

incêndio criminoso destrói
presépio na ‘Praça da Cascata’
Francielly Godoi

o tradicional presépio da
praça Monsenhor Marcondes, conhecida como ‘Praça
da Cascata’, foi destruído
por um incêndio criminoso,
no início da tarde de terçafeira (10).
os trabalhos de montagem do presépio estavam
sendo realizados pela Prefeitura. segundo informações
da Polícia Militar, um rapaz
acabou colocando fogo, com
um isqueiro, na cobertura da
armação de madeira que já
estava em fase final de acabamento.
o sapé que cobria toda

Toda a cobertura foi consumida pelo fogo
a estrutura foi rapidamente
consumido pelas chamas. As
madeiras também foram danificadas. O Corpo de Bombeiros esteve no local.

o rapaz acusado do crime
foi detido. ele já é conhecido
no meio policial, pelo uso de
drogas, e foi encaminhado ao
1º distrito Policial da cidade.
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O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) participou na quarta-feira, dia 28
de outubro, da solenidade
de inauguração e entrega
de asfalto na Travessa das
Palmeiras, na Vila São
Benedito. Janio esclareceu que “embora pareça
uma obra simples, ela
tem muita importância,
pois foi concluída após ter
sido feita toda a galeria
de águas pluviais, guias
e sarjetas garantindo,
assim, tranquilidade e
evitando-se problemas
futuros, e melhorando as
condições de vida de aproximadamente 70 famílias
que residem no local”.
De acordo com informações da Secretaria de
Obras, oficialmente, a
pavimentação asfáltica da
Travessa das Palmeiras,
da Vila São Benedito teve
1.525 m² de asfalto na
travessa, além de 450m²
nas vielas do entorno. O
investimento da Prefeitura
foi de R$ 60 mil em material, uma vez que a obra
foi realizada com mão de
obra própria, feita pelos

trabalhadores da equipe da
Usina de Asfalto. Além da
pavimentação, utilizando
o método CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado
a Quente –, foram feitas
ainda guias e sarjetas.
Antes da colocação do
asfalto, a Subprefeitura
de Moreira César havia
realizado as obras de galerias na travessa, num total
de 198 metros lineares
de tubulação de 0,60m,
somado aos 60 metros
de ramal de uma viela,
com tubulação de 0,40m,
e cerca de 30 metros de
ramais interligando a galeria com as bocas de lobo,
também com tubulação
de 0,40m. Segundo dados
da Prefeitura, a galeria
também utilizou mão de
obra própria e teve o investimento de cerca de R$
100 mil. “A pavimentação
acaba com a poeira no
tempo seco e com o barro
e poças d’água na época
de chuvas, além de melhorar, consideravelmente, o
aspecto visual do bairro”,
concluiu o vereador Janio
Lerario.

De

Fotos: Divisão

Vereador toninho da
farmácia, no destaque,
quer “castramóVel” Para
cães e gatos aBandonados

C o m u n i C a ç ã o /CvP

famílias da rEgião

merece, precisa que seja
através de uma O.S.(Organização Social), que já
foi aprovada pela Câmara,
mas que está enfrentando
problemas jurídicos.
O vereador Cal espera
que este problema seja
resolvido o mais rápido
possível, pois as creches
e as UPAS que estão sendo construídas, também
dependem desta O.S. para
ter um bom funcionamento.
O vereador Cal também
fez outras solicitações ao
Prefeito Vito Ardito para
o bairro Terra dos Ipês II,
como a construção de um
centro comunitário e a cobertura da quadra de esportes. O vereador destaca que,
em breve, será inaugurada
a Praça e o Parque Linear
do Ipês II, que estão sendo
construídas e elogiadas
pelos moradores do bairro.

De

pois irá mElhorar as condiçõEs dE vida das

dece ao Prefeito Vito Ardito
Lerario e a Secretária de
Saúde, Sandra Tutihashi,
por ter atendido o requerimento enviado pela Comissão de Saúde da Câmara e,
aprovada por unanimidade
pelos vereadores, a solicitação para que fosse colocado em funcionamento a
UBS Benedito Marcelino
da Silva, do bairro Terra
dos Ipês II.
A inauguração aconteceu no dia 28 de outubro
e já está funcionando,
atendendo a população do
Terra dos Ipês II e bairros
adjacentes. Com isso, a
UBS da Vila São Benedito
passará a operar com um
fluxo menor de pessoas,
melhorando o atendimento
à população.
Em seu discurso, o prefeito disse que a UBS do
Ipês II vai funcionar, mas

Divisão

Embora parEça uma obra simplEs, parlamEntar
diz quE a bEnfEitoria tEm muita importância,
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Travessa das Palmeiras
Vereador Cal agradece
Toninho da Farmácia
recebe pavimentação e
inauguração e funcionamento pleiteia ônibus adaptado
vereador Janio Lerario da UBS do Terra dos Ipês II para atendimento veterinário
O vereador José Carlos que para atender a popuparabeniza Administração Gomes
– Cal (PTB), agra- lação como realmente ela

Vereador cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

discursa na inauguração da

uBs

do
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) pleiteia um
ônibus adaptado para atendimento médico veterinário, para
cuidar dos animais abandonados
e também os que vivem na Zona
Rural de nossa cidade. Este
ônibus prestará os serviços
mais simples como consultas e
cirurgias simples como castrações de animais e contará com
condições mínimas, instalações
e equipamentos indispensáveis
para o funcionamento de serviços como por exemplo: salas de
ambulatório, de antissepsia, de
cirurgia; balança para pesagem
dos animais; Kit de emergências
para ressuscitação cardiorrespiratória e outros.
Em municípios da região,
como em São José dos Campos a prefeitura já aprovou
a criação do Programa Municipal de Castração Móvel,
que visa a castração gratuita de animais domésticos.
Na fase inicial, deverão ser
castrados 150 animais por mês,
1.800 a cada ano. A primeira
iniciativa do projeto será credenciar entidades, instituições
e pessoas físicas que queiram
contribuir para o controle populacional de animais domésticos.

Já a segunda parte consiste na
compra de um ônibus, o “Castramóvel”, no qual sejam realizadas as cirurgias. “Por isso,
solicito a implantação em nosso
município, pois em cidades
vizinhas o ônibus de castração
móvel já funciona com muito
sucesso”, finaliza o vereador.
Importância da
Castração de cães e gatos
Atualmente existe uma grande preocupação com o controle
populacional de cães e gatos e
a castração é uma das formas
de evitar que animais, principalmente filhotes, sejam abandonados diariamente nas ruas,
portas de clínicas veterinárias,
pet shops, ONGs de proteção
animal, entre outros. Além de
evitar as ninhadas indesejadas,
a castração também pode trazer
outros benefícios para o animal
e seu proprietário.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

Magrão defende
Professor Eric participa da
FELIPE CÉSAR – FC REFORÇA
entrega do Centro Educacional PEDIDO PARA AUMENTO
melhorias para
atendimento da Saúde Municipal no Laerte Assumpção DE EFETIVO POLICIAL EM
“vErEador sugErE protocolo nos
novo Órgão dEvE abrir Espaço para informação E
PINDAMONHANGABA
EncaminhamEntos E abErtura dos postos
no horário do almoço ”

Divisão
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Vereador magrão

O vereador Magrão (PPS)
está requerendo à Prefeitura
e à Secretaria de Saúde, que
promova melhorias no atendimento da saúde do município.
Através do requerimento
nº 1.560/2015, ele reivindicou mudanças no sistema de
agendamento de consultas e
exames. Segundo reclamações
recebidas, pacientes informam
que deixam o documento
de encaminhamento original
nos “postos” e não recebem
protocolo de entrega, sendo
que há casos de desvio desses
documentos, prejudicando o
agendamento.
Magrão sugere que as
guias de encaminhamento para
agendamento de consultas ou
exames sejam feitas em duas
vias e quando entregue no Posto
de Saúde, que haja protocolo
de entrega na via do paciente.

Essa medida resolveria o
problema, pois caso haja o
extravio do referido documento, o paciente terá uma
via para dar continuidade
no agendamento sem precisar retornar à consulta com
o médico que o fez.
Horário do almoço
Esta semana, o vereador
Magrão apresentou o requerimento nº 1.797/2015
sugerindo que os Postos de
Saúde dos bairros fiquem
abertos no horário do
almoço, com funcionário
para recepcionar os pacientes
e entregar senhas, conforme
ordem de chegada. O objetivo
é organizar e melhorar o atendimento. Segundo ele, o que
ocorre hoje é que os munícipes são agendados para serem
atendidos no período da tarde
e chegam ao posto de saúde na
hora do almoço, encontrando o
local fechado sendo obrigados a
aguardar no tempo, sob sol ou
chuva até a reabertura do posto.
Para o vereador, o remanejamento de funcionários e revezamento poderiam resolver esta
questão. “Conto com o apoio
da Secretária de Saúde, Sandra
Tutihashi, que vem acolhendo
algumas sugestões minhas que
visam organizar e melhorar o
atendimento na Saúde na nossa
cidade, dando mais qualidade
de vida aos nossos munícipes”,
disse o vereador Magrão.

lazEr aos moradorEs do

Divisão
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distrito dE morEira césar
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Vereador Professor eric e a
camPos resende de oliVeira

senhora

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando mais
uma conquista para os moradores do bairro Laerte Assumpção, no Distrito de Moreira César. Por meio do requerimento
nº 121/2013, endereçado ao
Prefeito, ao Subprefeito do
Distrito e à Secretaria de Obras
e Serviços, o vereador havia solicitado a construção do Centro
Educacional Municipal, sendo
que o documento foi aprovado
no plenário da Câmara por unanimidade. Ele também é o autor
do Projeto de Lei nº 173/2014
que denominou o novo Centro
Educacional Municipal de
“Fátima Campos Resende de
Oliveira”. O espaço educacional está localizado na avenida
Manoel Teixeira de Souza, 501
e tem uma área construída de
368,30m² com dependências
para copa, área de serviço,

vestiário, salão principal com palco, sala de
depósito, arquivo, dois
sanitários e sala multiúso e ainda conta com
estacionamento com
piso intertravado, iluminação com postes,
muro e grade na frente
do prédio.
A construção de
um Centro Educacional Municipal no
Residencial Laerte Assumpção trará maior
entretenimento e lazer
aos moradores, pois
fátima
o vereador Professor
Eric vem acompanhando o crescimento expressivo
da população do bairro e tem
visto a necessidade de um local
apropriado para a população
se reunir.
O vereador Professor Eric
aproveitou a oportunidade para
reforçar o pedido de construção
de uma Quadra Poliesportiva
para o bairro, uma vez que ele
já havia feito esta reivindicação
através do requerimento nº
128/2013. O vereador Professor Eric alegou que “o Laerte
Assumpção é o único bairro do
Distrito que ainda não conta
com esse benefício”. Para o
vereador, o esporte e o lazer
trazem para a população uma
vida mais saudável. “Estamos
lutando muito para conquistarmos melhorias e benefícios
para o Distrito de Moreira César e nossa cidade”, enfatizou o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

Chefe

assistente

que possuem credenciais oficiais e, também, a gratuidade
no estacionamento rotativo”.
Por isso, Felipe César - FC
entende que “Pindamonhangaba poderia ampliar esse
benefício aos idosos, já que
os portadores de necessidades
especiais já contam com essa
melhoria”.
TURISMO NO
BOSQUE
O Vereador Felipe César –
FC reivindica à Administração
Municipal que promova a
realização de estudos com o
objetivo de dotar o Bosque da
Princesa de mais incentivos
turísticos. A ideia é que seja
criado na “ilha” do bosque um
mini-zoológico, com acesso
por teleférico e uma passarela
ligando o Bosque ao zoológico, na ilha.
Felipe César solicita, ainda, a construção de uma plataforma para a terceirização de
passeios de lanchas e chalanas
ao longo do Rio Paraíba. Ele
pede a criação da Casa da
Cultura, com instalação de
barracas para que os artesãos
da cidade possam expor e
vender seus trabalhos aos
turistas que visitam o Bosque
da Princesa. “Precisamos incrementar mais o turismo em
Pindamonhangaba. Temos um
trecho do rio que, outrora, foi
muito utilizado e agora está
parado. Precisamos reativar
este tipo de turismo na cidade”, destaca o Vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
Divisão

da

O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, Vereador Felipe César – FC
está reforçando e insistindo
junto ao Governador Geraldo
Alckmin para que autorize o
aumento do efetivo policial
civil e militar na cidade. Ele
faz questão de enfatizar que
a cidade cresce rapidamente,
com a construção de conjuntos
residenciais e o surgimento
de novos empreendimentos.
Com a assinatura do convênio
da chamada “Atividade Delegada”, o presidente Felipe
César – FC sugere que este
efetivo seja aumentado em
proporções que possa suprir e
oferecer mais segurança para
a população. “É necessário
aumentar este número para
que a violência seja reduzida
em nossa cidade”, disse o
Vereador.
GRATUIDADE PARA
IDOSO EM
ÁREA AZUL
O Vereador Felipe César
- FC apresentou o requerimento nº 1.342/2015, através
do qual solicita à empresa
concessionária do serviço de
estacionamento regulamentado (área azul), que também
ofereça gratuidade aos idosos
- portadores de credenciais oficiais - nas vagas especiais da
região central do município.
Segundo ele, “vários municípios do Estado de São Paulo
oferecem as vagas especiais
aos deficientes físicos e idosos
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Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

polícia
Pm prende
homem com drogas
Um jovem foi
preso por tráfico
de drogas na noite
da última segundafeira (9), no Jardim
Imperial.
Segundo informações da Polícia
Militar,
durante patrulhamento
pelo bairro, percebeu-se uma movimentação estranha
nos arredores de
um local conhecido como ponto de

tráfico drogas. Os
indivíduos que estavam lá, foram
abordados e nada de
ilícito foi localizado.
Um adolescente correu para o interior
da residência, e foi
abordado no quarto, onde a polícia encontrou 187 pedras
de crack e a quantia
de R$ 539,80.
Ele foi preso e
continua à disposição da Justiça.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos

A P o a outubro de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 02/10/2015, data em que foi recebido através dos Correios de acordo
com o Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

mas foi detida com 30 pinos de cocaína e a quantia
de R$ 70.
Na casa de um dos suspeitos foram encontrados
mais 177 pinos de cocaína
e 30 porções de maconha.
A dupla foi encaminhada à Cadeia Pública de
Taubaté.

Homem é atropelado por moto
Um homem foi atropelado por uma moto na última segunda-feira (9).
O acidente aconteceu
na rua Gustavo de Godoy,
próximo ao cruzamento
com a avenida Dr. Jorge
Tibiriçá.

O homem foi socorrido
pelo Resgate do Corpo de
Bombeiros e encaminhado
à Santa Casa. Não há informações sobre o estado
de saúde da vítima.
A Polícia Militar segue
investigando o caso.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0004197-70.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:União
Requerido: Jair Claudino dos Santos Junior

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 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.

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 União, para
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 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 da Conceicao Rodrigues dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010, 08/01/2008 E 05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007334.
Valor da Dívida: R$ 761,94.

Executada: Jair Claudino dos Santos Junior
Documentos da Executada: CPF: 216.012.478-85
Execução Fiscal nº: 0004197-70.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/04/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 80 1 12 090263-90
Valor da Dívida: R$26.750,47 em 10/03/2015

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

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de setembro 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:
0500129-83.2014.8.26.0445Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exequente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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$751,13, em 10/08/2015, junto ao
Banco do Brasil (penhora on-line)em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO
EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30
(trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Odemil Santo Sophia
Documentos da Executada: CPF: 78037115887
Execução Fiscal nº: 0500129-83.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição:07/01/2010-06/01/2011.
Valor da Dívida: R$ 751,13 em 09/10/2014.

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

EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:

0007476-35.2011.8.26.0445 - Ordem 515/11
Execução Fiscal
União

Executado: Centepav Construção e Pavimentação Ltda e outros
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)
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 lhe(s) move
União, para cobrança de dívidas provenientes de GFIP e/ous. 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: Rosinete Maria da Silva, Cassia de Jesus Estrela
Documentos da Executada: CPF: 656.950.464-91, RG: 374382670, CPF: 320.947.208-45
Execução Fiscal nº: 0007476-35.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 19/03/2011 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:39.449.040-1 e /ous
Valor da Dívida: R$41.760,48 em 11/072011

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de setembro de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de setembro de
2015.

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº:
0500471-94.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exequente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Processo nº 0010820-78.1998.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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
ISS/ Imposto sobre Serviços. 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) -Penhora on-line junto ao Itaú Unibanco S.A. Em 10/08/2015 no
valor de R$902,01. em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA,
bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias,
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Frank Edouard Pereira
Documentos da Executada: CPF: 23092913825
Execução Fiscal nº: 0500471-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011-15/12/2011-12/01/2013-08/01/2010-06/01/2011-02/01/2012.
Valor da Dívida: R$ 902,01 em 17/11/2014.

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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, 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 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 Contribuições de
Melhoria. 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 Benedito Salgado
Execução Fiscal nº: 0010820-78.1998.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de setembro de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de setembro 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:
0500594-92.2014.8.26.0445-PROC.2122/14.
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exequente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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
ISS/ Imposto sobre Serviços. 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) Penhora on-line junto ao Banco do Brasil em 10/08/2015, no
valor de R$927,49, em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA,
bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias,
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Fabiana Ferreira Santiago
Documentos da Executada: CPF: 33839848857
Execução Fiscal nº: 0500594-92.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011-17/11/2014-12/01/2013-06/01/2011-02/01/2012-12/01/2013.
Valor da Dívida: R$ 927,49, em 17/11/2014.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

5

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 087/2015 – SFP

dupla é presa com drogas
Dois homens foram
presos por tráfico de drogas na tarde do último domingo (8) no bairro Santa
Cecília.
Segundo informações
da Polícia Militar, a dupla
apresentou atitudes suspeitas ao ver a viatura e
tentou fugir em uma moto,

11 dE noVEmbRo dE 2015

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº
0011796-65.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região
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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, 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 30 dias,
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is)
que lhe(s) move Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de São Paulo
Creci 2ª Região, para cobrança de dívidas provenientes de Conselhos Regionais e Afins
(Anuidade). 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 Carlos da Silva Martins
Execução Fiscal nº: 0011796-65.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 026/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Mersilis Keila de Freitas Silva e
Silva, proprietária do veículo com placa CCZ6324 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio no período de agosto a setembro de 2014, no prazo de 05 dias a contar desta
publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 043/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. Henrique Pinto Xavier Filho,
proprietário do veículo com placa DBL6061 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia SP62
no período de setembro de 2014 a junho de 2015, no prazo de 05 dias a contar desta
publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 048/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. Josimar Silva de Oliveira,
proprietário do veículo com placa DEZ8896 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, no prazo de 05 dias a contar
desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 052/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Carolina Sakuragi Rochel,
proprietária do veículo com placa DGZ0040 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio, no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015, no prazo de 05 dias a contar
desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 062/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. Nelson Regada, proprietário
do veículo com placa DUK6207 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no
período de setembro a dezembro de 2014, no prazo de 05 dias a contar desta publicação.
A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme previsto no art. 6º
no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 064/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. José Roberto de Oliveira,
proprietário do veículo com placa DUQ4196 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio no período de setembro de 2014, no prazo de 05 dias a contar desta publicação.
A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme previsto no art. 6º
no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 070/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Maria Aparecida de Paula
Jesus, proprietária do veículo com placa EIT0106 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio no período de setembro a outubro de 2014, no prazo de 05 dias a contar
desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 074/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Marcelo Francisco de Oliveira,
proprietário do veículo com placa ELZ7958 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio, no período de agosto a setembro de 2014, no prazo de 05 dias a contar desta
publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 078/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Olívio Martins de Lara EPP,
proprietária do veículo com placa ERS0641 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio e Rodovia SP62, no período de agosto a setembro de 2014, no prazo de 05 dias
a contar desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 085/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Eliana Antunes Cavalleri ME,
proprietária do veículo com placa FJE6160 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio, no período de setembro de 2014 a junho de 2015, no prazo de 05 dias a contar
desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 088/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Sérgio Nogueira Saneamento
Construção e Terraplanagem Ltda, proprietário do veículo com placa FNP5216 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de
pedágio da Rodovia SP62, no período de agosto a setembro de 2014 a abril de 2015, no
prazo de 05 dias a contar desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de
auto de infração conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 100/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica A. L. Campanha Com. e Transp.
De Areia e Pedra, proprietário do veículo com placa JOL8072 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da
Rodovia SP62, no período de setembro de 2014 a abril de 2015, no prazo de 05 dias a
contar desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 105/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. Alexandre Ribeiro Barbosa,
proprietário do veículo com placa LOA7702 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio no período de setembro de 2014 a maio de 2015, no prazo de 05 dias a contar
desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 111/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Andreia Ferreira da Silva
Santos, proprietária do veículo com placa MPX3007 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015, no prazo de 05 dias a contar
desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de setembro
de 2015.

CONVOCAÇÃO

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

Convocamos os moradores para uma assembleia geral neste dia quinze de novembro de 2015
[15/11/2015] para legalização da associação de moradores destes referidos bairros, C.D.H.U,
NOVA ESPERANÇA a partir das quatorze horas [14.00hs] local centro comunitário [DOMINGO
JOSE RAMOS MELLO] c.d.h.u onde estaremos legalizando nossa associação de bairros. Sem
mais todos estão convidados, não falte sua presença é muito especial.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

11 DE NOVEMBRO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Arquivo TN

Pinda antiga: Em novembro, tinha a ‘Festa de Santana’
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página de história
traz nesta edição
uma curiosidade histórica
sobre a modesta capela
de Santana, responsável pela denominação do
bairro onde se situa, que,
conforme o historiador
Athayde Marcondes (Pindamonhangaba Através
de dois e meio Séculos,
1922 – Tipograﬁa Paulista, São Paulo-SP, 1922),
foi construída no século
XIX, ano de 1879, por Antônio Ribeiro de Souza.
A localidade era conhecida como Alto do Ribeirão, devido ao curso
d´agua existente na região. Naquele tempo, os
bairros eram constituídos
de grandes chácaras e, segundo o arquiteto Maurício Púppio Marcondes,
em seu livro ‘O Visconde
e a Cidade Imperial’ (JAC
– Editora, São José dos
Campos-SP, 2000), “muitas dessas chácaras, principalmente as das famílias
mais ricas, permaneceram
como ‘oásis’ dentro do
processo de crescimento
e urbanização da cidade
ao longo das décadas, até
que se transformaram em
loteamentos urbanos”.
AS FESTAS EM
LOUVOR À SANTANA
De um exemplar do jornal Tribuna do Norte do
ano de 1902, encontramos
um programa festivo referente ao início da novena
preparatória para a festa em novembro daquele
ano. Por algum motivo celebravam a data - levando
em conta os dias da novena – no dia 7 de Dezembro, contrariando o calendário católico, que celebra
em 26 de julho o Dia de
Sant’Ana (graﬁa correta) e
São Joaquim, avós de Jesus (daí a razão de ser também Dia dos Avós).
O referido programa
assim informa ao povo a
realização do evento:
FESTA DE SANTANA
NO ALTO DO
RIBEIRÃO
No dia 28 do corrente (refere-se a novembro)
terão começo as novenas
que serão cantadas com
música.
Desse mesmo dia em
diante haverá no largo
da Capela divertimentos
profanos e rifas de todos
os sistemas.
Duas grandes alas de
botequins e barracas de
rifas ocuparão os espaços
laterais do largo.
No dia 6, às 5 horas
da tarde será levantado o
mastro, tocando por essa
ocasião a banda de música Euterpe.
O dia 7 será saudado
com alvorada às 4 horas
da manhã, sendo o povo
despertado por uma salva de 21 tiros; às 8 horas
da manhã a banda musical Euterpe irá buscar o
pau de sebo.
Às 10 horas do dia, terá
lugar a missa rezada, em
honra da gloriosa Santa
Ana, para cuja solenidade
convidam-se as excelentíssimas famílias, o comércio e o povo em geral,
achando-se a capela devidamente ornamentada.
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Terminada a missa,
com todas as formalidades do estilo, será levantado o predileto da
rapaziada, o apreciado,
majestoso e tradicional...
PAU DE SEBO
Depois da novena, o
bom e apreciado leiloeiro
Manoel do Pinhão, anunciará o último leilão, cheio
de atrativos e novidades.
Terminando o leilão,
será queimada uma linda
armação de fogos, caprichoso trabalho do hábil e
afamado pirotécnico Antonio Gonçalves de Araújo.
Em seguida será ateado fogo em uma piramidal
fogueira, começando então
diversos divertimentos, tais
como: jongo, cana verde,
bois de jacá, caia-pós etc.
As pessoas que desejarem oferecer prendas para
os leilões podem entregá
-las ao sr. Domingos Vieira Salgado, em sua casa,
ao Largo do Rosário.
As pessoas que tomaram de empreitada diversos serviços pede-se o
obséquio de estarem com
tudo pronto no dia e hora
marcados no respectivo
contrato, para o desempenho do referido programa.
Pindamonhangaba,
20 de novembro de 1902
A Comissão
Francisco
Braga
Junior/João de Freitas Pereira
AS FESTAS ERAM
CONCORRIDAS
Também na obra de
Púppio Marcondes encontramos um trecho extraído
do jornal Tribuna do Norte
(21/6/1895), referindo-se à
famosa festa que naquele
bairro se realizava em louvor à Santana:
“A um quilômetro dessa
cidade, na rua que da matriz segue para o Ribeirão,
aquém pouco deste, destaca-se um importante lar-

Na foto antiga da igreja, tirada por Agostinho San Martin nos anos 50 do século passado, percebemos,
logo abaixo da imagem de Cristo, duas imagens de anjos e, em base construída a alguns metros da
capela, uma imagem de Sant’Ana. Na foto atual (detalhe acima) a capelinha - ainda aguardando qual
será seu destino -, ao lado do novo templo dedicado à mãe de Maria de Nazaré
go denominado Largo de
Sant’Ana, onde a expensas
de alguns devotos e tenaz
constância do capitão João
de Freitas, se construiu
uma igrejinha digna de
guardar em seu seio a imagem de Nossa Mãe, além
da igreja circunda-o na direção, casas e, atualmente,
época em que vai começar
a sufragação da Santa, esta
o mesmo largo constituído em uma freguesia, só
se vendo de um e de outro
lado, ranchos e barracas,
como se fosse um segundo
Tremembé, e ao fundo da
igrejinha um grande cerco
para serem farpeados alguns touros valentes”.
Esta notícia revela que
há 120 anos já era famosa
a festa do Bom Jesus, em
Tremembé, mas a da comunidade de Santana não
ﬁcava devendo em atrações
e estrutura para receber os
visitantes. A respeito dessa
festa, o cronista Pedro Silva
Júnior recorda na Tribuna,

A saudade

L

edição 10/07/1955: “Lembro-me também das tradicionais e concorridíssimas
festas de Santana, que
tanto empolgavam a população, pois havia de tudo e
o transporte àquele aprazível bairro era feito de trole
(charrete) a razão de 500
réis por pessoa”.
Outro registro sobre a
popularidade da festa de
Santana encontra-se na
edição 1/5/1970 da Tribuna. Refere-se ao evento
que naquele ano se deu a
26 de maio e destaca “o
grande número de pessoas que iam e vinham
para saudar a Santa”.
Com passar dos anos, a
festa foi perdendo o brilho, suas quermesses foram deixando de ser animadas como antes.
EM 1930, FOI NO
MÊS DE ABRIL
Prosseguindo no assunto, encontramos, em
pesquisa que teve como
fonte um exemplar da ediamorbaseadonabliblia.wordpress.com
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embranças

Quando se guarda em mente a imagem bela
duma mulher que nosso amor enlaça,
em tudo que se ﬁta, o olhar abraça
um quer que seja que nos fala dela.

É que a saudade faz com que renasça,
como acendendo o esquema duma tela
eu lhe pasmando a pálida aquarela
em viva estátua de sorriso e graça.
Mas se essa amada um dia nos esquece
e morre em nossa mente a imagem casta
como um golpe fatal, sustando bodas,
Nem vale mais viver, porque parece
que tal desilusão somente basta
para matar as esperanças todas.
Joviano Homem de Mello, Tribuna do Norte, 20 de outubro de 1921

ção de 23/3/1930, do jornal local Folha do Norte
(extinto), artigo referente
à reinauguração daquela
capela, que teria passado
por importante obra de
reforma. A nota aparece
na seção ‘Notícias Diversas’, com o título ‘Egreja de Sant’Anna - Festas
Inaugurativas’, iniciando
com o parágrafo seguinte: “Está deﬁnitivamente
marcado o dia 6 e abril
próximo para a festa da
inauguração
de nossa
Egreja de Sant’Anna, recentemente remodelada.”
O artigo também faz
referência à antiga São
Paulo/Rio como ponto de
observação e apreciação à
capela: “Quem passa pela

estrada de rodagem à frente da nova egreja, encantase hoje com a original obra
ao cimo da qual, em torre
elegante, se ergue uma miniatura do Christo do Corcovado - o sagrado coração
de Jesus, de braços abertos
ostentando magníﬁca coroa luminosa.”
As festividades inaugurativas, informava a Folha
do Norte, teriam início na
noite do dia 30 de março
“com grande esplendor, havendo até o dia 6 de abril,
septenário com pregações”.
Seriam então de 31 de março a 5 de abril, sete dias de
eventos religiosos e quermesses, culminando com
a festa em homenagem à
Santa Ana no dia 6.

ANÚNCIO DO PASSADO

Folha do Norte- 1903

