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A Associação dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba e o Projeto Jataí 
realizam, durante a semana, a formatura de 
160 alunos de vários cursos.

A celebração começou na terça-feira 
(1º/12) com 50 estudantes do Provim – 
Programa Vida Melhor.

Na quinta-feira (3), a partir das 14 horas, 
acontece a formatura do Centro Social Dom 
Bosco, com 110 participantes dos cursos de 
informática, cabeleireiro e artesanato.

Mitos e verdades sobre 
maternidade viram livro

CAVALGADA 
RELIGIOSA 
PODE CHEGAR 
A OUTROS 
BAIRROS EM 2016

GRUPO ARRECADA PRODUTOS DE HIGIENE PARA LAR IRMÃ TEREZINHA

HISTÓRIA RELEMBRA FUNCIONAMENTO E 
NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS DO MERCADO

A página de história desta edição relembra o 
funcionamento do Mercado Municipal no início do século 
XX e as negociações e ‘promoções’ que ocorriam no local, 
especialmente nas manhãs de domingo.

Salesianos Cooperadores e 
Jataí formam mais 160 alunos

Jovens se divertem durante atrações esportivas desenvolvidas no projeto

O livro ‘Dias Curtos, Noites Lon-
gas’, da jornalista Jucy Batista, foi 
lançado na noite de terça-feira (1º/12), 
no espaço Crepe das Artes. Durante o 
evento, a autora ressaltou que a obra 
destaca os primeiros dias de vida do 

A segunda edição do 
Kairós Sertanejo de Pin-
damonhangaba reuniu 
cerca de 450 participan-
tes no domingo (29). Os 
cavaleiros e amazonas 
fi zeram um percurso 
de aproximadamente 
14 km entre a rotató-
ria próxima ao Sítio 4 
Milhas e a igreja Nossa 
Senhora das Graças, no 
Pinhão do Borba. Na 
saída do evento houve 
benção com o pároco do 
Santana, Antônio Gonçal-
ves, e no local teve missa 
especial com o pároco de 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vitor Hugo Porto.

Com o sucesso do 
evento, os organizadores 
pensam em expandir o 
Kairós em 2016.

Voluntários estão se mobilizando para arrecadar itens de 
higiene pessoal para montarem kits para os idosos do Lar Irmã 
Terezinha, no Santana. A intenção, segundo Matheus Oliveira, 

um dos organizadores da iniciativa, é entregar os produtos como 
presente de Natal aos idosos.

HISTÓRIA

bebê, o aleitamento materno, os 
mitos, a procura pela babá perfei-
ta; além de dicas sobre outras li-
teraturas com a mesma temática.
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Jucy Batista com sua fi lha Cecília
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Vanguarda Literária * José Valdez de Castro Moura

A LITERATURA NORTE – AMERICANA: BREVES CONSIDERAÇÕES 
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No século XX, sem 
sombras de dúvida, a lite-
ratura Norte - Americana 
experimentou um notável 
impulso e passou para o 
primeiro plano da litera-
tura universal.

Antes da década de 20, 
poucos autores daquela 
parte do globo tiveram 
sucesso no estrangeiro, 
salvo algumas exceções 
como: Cooper, na Ingla-
terra e na Bélgica; Edgar  
Poe e Whitman, na Fran-
ça, e Mark Twain no Reino 
Unido.

Em 1930, um fato im-
portante aconteceu: Sin-
clair Lewis foi o primeiro 
americano a conquistar a 
grande láurea: o Prêmio 

Nobel de Literatura. Des-
de então, esse galhardão 
literário foi concedido a 
O’Neil (1936); Peral Buck 
(1938); T.S. Elliot  (1948), 
embora tenha se natu-
ralizado inglês em 1927; 
Faulkner (1950), Hemi-
gway (1954) e Steinbeck 
(1962).

No mercado de livros 
no exterior, como Paris, 
Roma e Munique, os lei-
tores encontram várias 
obras desses autores ci-
tados. No Brasil, algumas 
obras foram traduzidas.

Os críticos europeus 
quase só têm elogios para 
a literatura dos Estados 
Unidos (não é só o país 
dos impérios econômicos 

e dos escândalos) a um 
ponto de André Guide 
escrever em “Interviews 
Imaginaires”: “Não há li-
teratura contemporânea 
que desperte mais minha 
curiosidade do que a dos 
Estados Unidos. Todos 
esses novos romancistas 
americanos são empol-
gados e mantidos como 
crianças pelo momento 
presente, pelo agora e já, 
estão longe dos livros e 
dos raciocínios, das preo-
cupações, dos sentimen-
tos de remorso que obs-
curecem e complicam o 
nosso velho mundo”.

De uma maneira didá-
tica, entendemos que no 
período de 1900 a 1914 

houve ênfase no roman-
ce; daí até 1922, houve o 
renascimento da poesia e 
da ficção, em seguida, as 
obras que tiveram como 
tema a Poesia, a Crítica 
e o Teatro, cabendo aqui 
destacar Wallace Ste-
vens, autor de “Harmo-
nium”(1923) e de “Ideas 
of Order” (1935).

Mas, foi realmente, 
na Crítica que os escrito-
res norte - americanos se 
ombrearam e tomaram 
a dianteira da literatura 
europeia, sobressaindo-
se entre outros: Edmund 
Wilson, Lionel Trilling, Al-
len Tate e Stanley Hyman.

Dessa maneira, não 
podemos esquecer que 

Hemingway, Faulkner 
e O’Neil e poetas como 
Ezra Pound e T.S. Elliot 
constituem capítulos da 
história da literatura uni-
versal, e mais do que isso: 
uma comprovação daqui-
lo que Faulkner afirmou, 
em Estocolmo, em 1950, 
ao receber o Prêmio No-
bel de Literatura: “É mi-
nha crença que o homem 
não somente resistirá: ele 
prevalecerá”. E, as evidên-
cias mostram: apesar dos 
ataques à sua integridade 
nos diversos conflitos que 
ocorrem no planeta, nas 
lutas fraticidas, o Criador  
sempre aponta soluções 
para os seres que Ele criou 
à Sua imagem e seme-

lhança.
Não importa que a mí-

dia seja dominada por no-
tícias que mostram fatos 
degradantes que apontam 
para os defeitos, para o 
submundo da nossa socie-
dade de consumo que se 
apega a pseudo-valores. 
Elevemos os grandes tra-
balhos dos beneméritos 
da humanidade! 

 Convém ressaltar que 
a mesma sociedade que 
condena,  deve primar 
pelo predomínio da ética 
que eleva, pelo culto dos 
valores incontestes da Ci-
ência e da Moral, caminhos 
que representam a reden-
ção da humanidade e o res-
gate da nossa civilização.

As pessoas, especialmente os brasileiros, só 
passam a se preocupar de forma mais vee-
mente com qualquer assunto quando a água 

bate no umbigo.
É mais ou menos por aí.
Há décadas os governos (Federal, Estadual e Muni-

cipal), as instituições de caráter privado e assistencial, 
as escolas e a imprensa batem na mesma tecla: com-
bater o mosquito da dengue é tarefa de todos.

Mas, o brasileiro, ao menos boa parte dele, acredita 
que ter um ou outro pote com água espalhado pela 
casa, ou não olhar o quintal para procurar mais obje-
tos que acumulam água e são propícios para o ciclo do 
mosquito Aedes aegypti, o ‘então’ causador somente 
da Dengue, não é importante.

Pois bem, o Brasil vive um surto de dengue e o esta-
do de São Paulo – o mais avançado, desenvolvido, rico 
e importante da nação, sim ele mesmo, é o que possui 
o maior número de casos da dengue.

Justo dela, doença típica de países com baixo ín-
dice de escolaridade e, obviamente, clima propenso.

É..., paulistas, nós mesmos estamos mais uma vez 
no topo do ranking das estatísticas nacionais – que 
antes eram motivos apenas de orgulho.

Água passadas, o que vale neste momento é a união 
de todos para o combate ao mosquito causador da do-
ença. Porém, as últimas semanas têm relevado outro 
problema gravíssimo em relação ao ‘Aedes’, uma pos-
sível causa de casos de microcefalia (cérebro menos 
desenvolvido) em várias partes do país, principalmen-
te Pernambuco. Isso porque ele também é responsável 
pela transmissão da chicunguinia e do zika vírus – um 
‘parente’ da dengue e apontado como responsável pe-
los casos do mau desenvolvimento cerebral nos fetos.

A notícia tem chocado muita gente, sobretudo as 
mulheres que estão pensando em ter filhos. Não só 
elas, mas também os pais das crianças, avós, tios, ir-
mãos, filhos etc. Parece que o brasileiro só se preocupa 
quando a água bate no umbigo. Mas, para sermos mais 
precisos, a água não está no umbigo, ela já passou faz 
tempo. A essa altura, com certeza, já está no pescoço. 
Não se esqueçam de que para acabar com a chicungui-
nia, com a dengue – que pode causar morte (sim mor-
te) – e ‘afastar’ de vez a ‘zika’, todos devem colaborar.

Reserve 10 minutos no seu fim de semana e dois 
minutinhos por dia e faça sua parte... dê uma vascu-
lhada em sua casa e no seu quintal.

Obrigado. 

Sempre ele

de dengue à microcefalia, 
aedes aegypti

Voluntários arrecadam produtos de 
higiene para Lar irmã Terezinha

Um grupo de amigos 
montou uma ação social 
para arrecadação de itens 
de higiene pessoal para os 
idosos que moram no Lar 
Irmã Terezinha. A inten-
ção é montar kit com pro-
dutos para serem presen-
tes de Natal aos idosos.

A campanha se encer-
ra na quinta-feira (3) e os 
interessados podem entrar 
em contato com os orga-
nizadores por WhatsApp, 
Matheus Oliveira (12) 
99195-5322 ou Helena 
Quintanilha (12) 99149-
5637.

O kit é composto por 
um talco ou sabonete lí-
quido, um xampú, um con-
dicionador, uma escova de 

dentes e um creme dental.
“Nossa meta inicial-

mente foi de arrecadar 70 
kits para distribuir entre 

os internos como presen-
te de Natal. A ideia surgiu 
após o desenvolvimento 
de um projeto com ativi-
dades de artes, matemá-
tica e língua portuguesa, 
que fazíamos juntamen-
te com outros amigos aos 
sábados no Lar, junto aos 
idosos para estimular 
o cérebro deles e evitar 
doenças como o Alzhei-
mer. Com isso,  uma dia 
eles nos questionaram 
sobre o que ganhariam 
no Natal. E assim surgiu 
a ideia”, explicou Matheu 
Oliveira.

Após sucesso, organizadores pensam 
em expandir Kairós Sertanejo

O sucesso da segunda 
edição do Kairós Sertane-
jo de Pindamonhangaba, 
realizado no último do-
mingo (29), está motivando 
os organizadores a pensar 
na expansão do projeto 
para o próximo ano.

Segundo Jeferson Car-
los de Oliveira, o Jefinho, 
este ano foram cerca de 

450 participantes na ca-
valgada que saiu da ro-
tatória próxima ao Sítio 
Quatro Milhas, entre o 
anel viário e a avenida An-
tônio Pinheiro Junior, em 
direção à igreja de Nossa 
Senhora das Graças, no 
Pinhão do Borba – local 
que recebeu missa espe-
cial celebrada pelo padre 

Vitor Hugo Porto, bingo, 
leilão e almoço.

“Pensamos em repetir 
o evento no próximo ano 
e também levar para ou-
tras igrejas para que mais 
comunidades possam ser 
beneficiadas”, afirmou.

“Tudo ocorreu per-
feitamente bem, desde a 
organização até a chega-

da e dispersão, todos os 
almoços foram vendidos 
– o que contribuiu para a 
arrecadação para igreja – e 
em nenhum momento hou-
ve comercialização e con-
sumo de álcool, ou seja, foi 
tudo de acordo com os nos-
sos princípios e consegui-
mos agradecer a Deus pelo 
nosso ano”, completou.

Divulgação
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Associação Salesianos e Jataí realizam 
formaturas de programas sociais

Jornalista lança livro 
sobre maternidade

a associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba e o Projeto Jataí 
realizaram, na última terça-feira (1º/12), a formatura de 50 alunos do Provim – Programa 
Vida melhor. 

O projeto atende pessoas de seis a 12 anos no período alternado à escola e trabalha com 
ações complementares à unidade escolar; atendimento a crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social; oferta de atividades culturais, esportivas, lúdicas, recreativas e 
formativas; complementação a educação alimentar; orientação e formação para os cuidados 
da saúde; prevenção à violência doméstica e prevenção ao uso de substâncias químicas, lícitas 
e ilícitas.

A cASA
a associação dos Salesianos Cooperadores de 

Pindamonhangaba é uma instituição não gover-
namental, sem fins lucrativos, destinada a acolher 
crianças, adolescentes e jovens alvo do seu traba-
lho em serviços, programas e projetos sociais.

O Projeto Jataí, sob a responsabilidade da 
associação dos Salesianos desde 2002, tem por 
objetivo implantar as ações sociais de resgate da 
cidadania e inclusão social de crianças, jovens e 
adolescentes de seis a 21 anos.

Localizado no marieta azeredo, em moreira Cé-
sar, acolhe crianças, jovens e adolescentes: Cícero 
Prado, azeredo, Padre rodolfo, mantiqueira, ipê 
i, ipê ii, Vila São Benedito, Jardim Carlota, Vila 
São José, loteamento Karina/ramos abrangendo 
outros bairros do distrito de moreira César.

“as matrículas para os dois programas serão 
abertas a partir de 5 de janeiro de 2016. Para par-
ticipar, basta comparecer ao local com os seguin-
tes documentos: rG, comprovante de endereço, 
comprovante de renda e histórico da instituição ”, 
finalizou o diretor presidente, Amauri Monteiro.

FormAturA Dom BoSco curSoS
Já nesta quinta-feira (3), a partir das 14 horas, 

acontece a formatura do Centro Social dom Bosco 
Cursos. Serão formados 110 alunos dos cursos de 
informática, cabeleireiro, artesanato e informáti-
ca. O evento acontece na sede do Projeto Jataí.

“durante seis meses eles aprenderam as técni-
cas dos cursos que escolheram, além de participar 
de palestras com temas variados como o de empre-
endedorismo e visitas técnicas”, contou a gerente 
de serviços da associação, raquel dias.

A jornalista Jucy 
Batista lançou, na noite 
de terça-feira (1º/12), 
o seu primeiro livro, 
“Dias Curtos, Noites 
Longas”. O lançamen-
to aconteceu no espaço 
Crepe das Artes.

Jucy tem uma filha 
e o livro aborda fases 
como os primeiros dias 
de vida do bebê, o alei-
tamento materno, os 

mitos, a procura pela babá 
perfeita; além de dicas so-
bre outras literaturas com 
a mesma temática.

Ao passar por essas 
fases comuns à maioria 
das mães, a autora usou 
os desafios a seu favor e 
escolheu escrever e com-
partilhar o que viveu. Bus-
cando com isso contribuir 
para aliviar um pouco a 
insegurança, a ansiedade 

e a autoculpa de outras 
mães de primeira viagem, 
das aspirantes a mamães, 
de pais e de pessoas que 
convivem ou virão a con-
viver com a chegada de 
um bebê à família.

“Dias Curtos, Noites 
Longas” é um livro leve e 
com conteúdo diversifica-
do para quem quer passar 
pela experiência de ser 
mãe, para quem é mãe ou 
apenas quer adquirir mais 
conhecimento sobre o 
tema. Misturando realida-
de e humor, a obra retrata 
de forma simples e bem 
humorada a mais prazero-
sa e dura jornada de uma 
mulher: a maternidade.

Nascida no sertão da 
Bahia, ainda bebê Jucy  
mudou-se com seus pais 
para Rondônia por conta 
da distribuição de terras 
feita pelo Governo Fede-
ral no início da década 
de 1980. Sua infância em 
assentamentos dividiu-se 
entre o trabalho na roça, 
a busca por alimento na 
mata, acompanhada por 
seu pai, “mateiro”, e o iní-
cio da paixão por livros.

Impulsionada por mais 
conhecimento, aos dezoito 
anos mudou-se para o Li-
toral Norte de São Paulo, 
onde começou a faculdade 
de Jornalismo na Unitau 
e, posteriormente, pós-
graduou-se em Jornalis-
mo Literário pela ABJL 
- Academia Brasileira de 
Jornalismo Literário, em 
São Paulo.

Fixada em Pinda-
monhangaba desde 
2008, a autora tem a 
literatura como um 
hobby e acredita no 
poder da escrita como 
agente de transforma-
ção.

Embora escreva 
c o m p u l s o r i a m e n t e 
desde a adolescência, 
esta é sua primeira 
obra publicada. Com 
experiência em jorna-
lismo diário, assessoria 
de imprensa e jornalis-
mo corporativo, a pro-
fissional garante que 
é o jornalismo de pro-
fundidade ou as narra-
tivas da vida real que a 
impulsionam cada vez 
mais ao desconhecido 
e apaixonante caminho 
que nos leva ao outro, 
vizinho ou transeunte, 
ao próximo, sempre 
tão distante.

Polícia apreende drogas
Uma equipe da Po-

lícia Militar, durante 
patrulhamento pela 
área central da cida-
de, na segunda-feira 
(30), deparou com um 
individuo, conhecido 
por cometer diversos 
delitos no município, 
tentando empreender 
fuga. Na abordagem, 
foi localizado, na mo-

chila, um pé de ma-
conha. Em vistoria na 
residência do suspei-
to encontraram mais 
um pé da droga plan-
tado no quintal, uma 
arma de fogo, muni-
ções, além de diversos 
pássaros silvestres. A 
ocorrência foi apresen-
tada ao 1º DP e segue 
sendo investigada.

Jucy Batista e sua filha Cecília, que inspirou 
o livro “Dias Curtos, Noites Longas”

Capa do livro
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Alunos do Programa Vida Melhor durante atividades recreativas Provim proporciona atividades complementares à escola e diversão 

Momento de lazer entre estudantes
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Sempre atuante 
e participativo na 
área da saúde, o ve-
reador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi 
(PR) está insis-
tindo na cobrança 
para que a Prefei-
tura e seus órgãos 
competentes im-
plantem a Creche 
do Idoso em Pin-
damonhangaba. A 
luta do vereador 
para esta benfeitoria começou 
no  início de seu mandato e 
prossegue, ainda mais forte, 
até os dias atuais.

Dr. Marcos Aurélio alega 
“que é importante termos um 
lugar adequado e confortável 
para estadia de nossos entes 
queridos. Segundo ele, a 
Creche do Idoso é um lugar 
apropriado e especial para que 
pessoas experientes e que ser-
vem de exemplo de vida para 
nós possam ter um ambiente 
seguro e saudável. Muitas 
pessoas da melhor idade se 
encontram hoje em estado de 
dependência e a Creche do 
Idoso é o local ideal para pos-
sam exercer várias atividades 
de forma criativa ao longo de 
sua estadia. “Essas pessoas 
atendidas terão tranquilidade 
e carinho para que seu dia 
seja especial e proveitoso”, 
explica o vereador Dr. Marcos 
Aurélio. 

Luta antiga, Dr. Marcos Aurélio 
cobra e reitera pedido para a 
implantação da Creche do Idoso
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Na Creche do Idoso seriam 
oferecidas instalações segu-
ras e profissionais altamente 
qualificados e preparados. O 
vereador enfatiza que a creche 
deverá contar com médicos, 
enfermeiros, psicólogos, fi-
sioterapeutas e demais pessoas 
preparadas para atendimento, 
convívio e higienização do 
ambiente. “O local também 
contará com salas de jogos e 
de estar, lugar para banho de 
sol, internet, refeitório e um 
amplo espaço para algumas 
atividades físicas e criativas”, 
explica o vereador. “Assim, 
as pessoas podem trabalhar 
tranquilas e sabendo que seus 
idosos queridos terão um 
dia agradável e seguro e, no 
final da tarde, eles estarão de 
volta ao conforto do lar, com 
amor da família. Por isso é 
importante implantarmos a 
Creche do Idoso”, concluiu 
Dr. Marcos Aurélio.

Devido às inúmeras 
reclamações apresen-
tadas ao vereador Ri-
cardo Piorino (PDT), 
apontando a fal ta de 
uma estrutura adequa-
da em benef íc io  das 
agremiações de nossa 
c idade ,  uma reunião 
está sendo organizada.

Segundo o vereador, 
a s  r ec l amações  vêm 
ocorrendo em todas as 
modal idades  espor t i -
vas, com destaque para 
o futebol.

“Há a  necessidade 
de dar apoio a todas 
as modalidades,  toda-
via,  em razão do maior 
número de praticantes, 
vamos iniciar  com o 

Ricardo Piorino organiza 
reunião com presidentes 
das equipes de futebol

“Encontro discutirá as principais 
dificuldadEs do momEnto”

futebol.  Além dos pre-
sidentes das agremia-
ções,  vamos convidar 
o presidente da Liga 
P indamonhangabense 
de Futebol e o Secre-
tár io de Esportes  do 
município”,  comentou 
o vereador. 

Karina/Ramos
O vereador apresen-

tou requerimento junto 
ao Secretário de Obras, 
solicitando reparos e 
manutenção nos postes 
de  i l uminação  loca -
lizados na Rua Maria 
Nazaré  da  S i lva ,  no 
bairro Karina/Ramos, 
tendo em vista as recla-
mações  apresentadas 
pela comunidade.

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

VErEador lEmbra quE Esta é uma rEiVindicação 
do primEiro ano dE sEu 2º mandato E, junto com o 

saudoso amigo ‘sEu andradE’, idEalizou o 
rEquErimEnto nº 27/13, Em 28 dE janEiro dE 2013, 
para a implantação da chamada crEchE do idoso

 

Por ocasião da realização da 43ª Sessão Ordinária, no dia 30 de 
novembro, o vereador Eleandro Henrique de Souza – Bolinha (PR) 
- 1º suplente do partido -, assumiu, pela segunda vez, o assento na 
Câmara de Pindamonhangaba, devido ao afastamento do vereador 
Professor Eric (PR), conforme o Projeto de Resolução 02/2015, da 
Mesa Diretora, aprovado por unanimidade, que concedeu licença de 
15 dias para tratamento médico.

A primeira vez que foi empossado na Câmara, em março de 2014, 
o vereador Bolinha substituiu o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi 
(PR), afastado também para tratamento médico. Bolinha fica no cargo 
até o dia 14 de dezembro.

Ordem do Dia
Dois projetos de Lei constaram da Ordem do dia: a aprovação por 

8 votos a 3, o Veto n° 02/2015, de autoria do Poder Executivo,  que 
comunica o Veto ao Autógrafo n° 93/2015, que dispõe a inclusão de 
informações no carnê de IPTU sobre a possibilidade de remissão e 
isenção e, nos carnês de ISS, informações a respeito de suspensão 
temporária e da necessidade de baixa da inscrição, quando da cessação 
das atividades do contribuinte (Projeto de Lei n° 119/2015, de autoria 
do vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão).

O segundo, Projeto de Lei n° 157/2015, de autoria do vereador Ri-
cardo Piorino (PDT), que “Denomina de Ana de Assis Garcez, o Centro 
Comunitário do bairro Vila Suíça”, foi aprovado por unanimidade.

Tribuna Livre
A ativista do direito animal, Rosângela Coelho, da cidade de 

Taubaté, usou a Tribuna Livre para fazer uma denúncia sobre um 
fato ocorrido em 23 de outubro passado. Ela estava vindo de Taubaté 
e deparou com uma égua prenha, em estado de choque, debilitada, 
doente, pura pele e osso. Em seguida, a ativista acionou a responsável 
pelo abrigo municipal para recolher o animal, que enviou um caminhão 
e todo aparato necessário. Porém, a administradora do abrigo acabou 
entregando a égua para duas crianças, fato que gerou uma discussão 
entre elas. Segundo Rosângela, o animal acabou abortando e morrendo 
dois dias depois. Informa ainda que acionou o Ministério Público e 
entrou com um processo administrativo contra a direção do abrigo. 
Também pede aos vereadores que acompanhem este caso que está 
denunciando, para que tomem uma atitude mais justa e que, fatos 
como este, não venham a ocorrer mais em nossa cidade.

Próxima Sessão Ordinária
A 44ª Sessão Ordinária será realizada na próxima segunda-feira, 

dia 07 de dezembro, a partir das 18 horas, no plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”,  localizado na rua Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Loteamento Real Ville, Mombaça. A sessão é aberta à popu-
lação e poderá, ainda, ser acompanhada através da transmissão “ao 
vivo” pela internet no portal www.camarapinda.sp.gov.br e no canal 
04 (digital) da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
adiou a data da Audiência 
Pública da Saúde, atendendo 
o ofício nº 1.502/2015 – SES, 
enviado pela Secretária, Sandra 
Tutihashi, em que solicitou o 
adiamento e a transferência para 
outra data.

Em sua correspondência, a 
Secretária justifica a ausência já 
que, nesta data, estará em Bra-
sília acompanhada da Diretora 
do Departamento de Assistência 
à Saúde para tratar de assuntos 
referentes à Faculdade de Medi-
cina (Programa Mais Médicos), 
repasse de verbas do Ministério 
da Saúde e a contratualização 
da Santa Casa de Pindamo-
nhangaba. 

De acordo com o vereador 
Professor Osvaldo, como este 
é um evento importante, se faz 
necessário a presença da Secre-
tária, uma vez que a pasta da 
saúde vem apresentando diversos 
problemas e tem sido alvo de 
muitas reclamações por parte 
dos usuários. “Somos procurados 
diariamente pelos munícipes 
que nos relatam as ocorrências 
registradas no setor da Saúde 
de Pindamonhangaba, como 
dificuldades para a marcação 
de consultas e a realização de 
exames, falta de medicamentos 
na farmácia, problemas com os 
equipamentos e, principalmente, 
a humanização no atendimento 
em todas as unidades de saúde”, 
destaca o parlamentar.

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) visitou no 
dia 30 de março e agora em 
outubro, a Escola Gabriella 
Monteiro de Athayde Mar-
condes, no bairro da Cruz 
Grande, zona rural de Pin-
damonhangaba.

Na oportunidade o vere-
ador foi recebido pela Di-
retora, professora Silmar 
Monteiro, pela Mediadora 
Mônica e pela Agente 
de Organização Escolar, 
Camila, que mostraram 
ao parlamentar as reais 
necessidades dos alunos 
que frequentam a escola. 
Dentre as necessidades 
apresentadas, a melhoria 
na rua que dá acesso tanto 
à unidade escolar, quan-
to ao posto de saúde do 
bairro, que fica ao lado 
da escola, era a principal 
reivindicação, pois sem 
pavimentação, no tempo 
seco era a poeira que cau-
sava problemas e com as 
chuvas, o barro.

Como resultado destas 
visitas, o vereador Roder-
ley Miotto encaminhou 
vários requerimentos com 
pedidos de melhorias, 

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

O vereador Martim Cesar 
(DEM) reitera ao Prefeito a 
realização de estudos visan-
do o asfaltamento da Estra-
da Municipal do Ypiranga, 
que liga a Rodovia Manoel 
César Ribeiro à avenida 
Gastão Vidigal.

De acordo com o vere-
ador, é um pequeno trecho 
que necessita de recupera-
ção e a colocação de guias 
e sarjetas e o asfaltamento 
da via propriamente dita. 

Recapeamento do 
Jardim Rezende 
e Vila Rica 
Outro pedido do verea-

dor Martim Cesar ao Exe-
cutivo é o recapeamento 
da avenida Abel Correia 
Guimarães, no Jardim Re-
zende e as ruas Álvaro Pinto 
Madureira e Dr. Manoel Ig-
nácio Marcondes Romeiro, 
na Vila Rica.

De acordo com o verea-
dor, estas vias são trajetos 
do trânsito urbano, prin-
cipalmente o transporte 
público e apresenta vários 
trechos esburacados, com 
ondulações e desníveis, que 
causam problemas aos ve-
ículos que nelas transitam.

AMI na 
Quadra Coberta
O vereador Martim Cesar 

também reitera pedido para 
a instalação de uma AMI – 
Academia da Melhor Idade, 
na Praça Marechal Humber-
to de Alencar Castelo Bran-

Martim Cesar requer 
a recuperação e o 
asfaltamento da Estrada 
Municipal do Ypiranga

co, no bairro Chácara da 
Galega, “Quadra Coberta”. 

O vereador justifica seu 
pedido no fato que a referida 
praça tem uma dimensão 
razoável para implantação 
de uma AMI - Academia 
da Melhor Idade, além de 
ser bem arborizada o que 
favorece a prática esportiva, 
promovendo uma melhor 
qualidade de vida aos mo-
radores e esportistas.

Revitalização da 
Estrada Municipal 
Sebastião Vieira 
Machado
Outro pedido do ve-

reador Martim Cesar ao 
Executivo é para que seja 
revitalizada a Estrada Muni-
cipal Sebastião Vieira Ma-
chado, localizada no bairro 
do Socorro, que inicia na 
rotatória do Loteamento Co-
lonial Village, margeando 
o Loteamento Parque Lago 
Azul e o Distrito Industrial 
da Dutra, saindo em frente 
ao posto de combustível 
Amaral, na Via Dutra.

O vereador Martim Ce-
sar destaca que esta via 
se encontra sem qualquer 
benfeitoria, necessitando de 
uma melhor infraestrutura, 
como asfalto, guias e sar-
jetas, iluminação pública, 
água, esgoto e ciclovia, a 
fim de proporcionar mais 
segurança e promover uma 
nova opção de acesso à Via 
Dutra.

Audiência Pública da Saúde 
é transferida pelo vereador 
Professor Osvaldo a 
pedido da Secretária

audiência sErá rEalizada no dia 09 dE

dEzEmbro às 19 horas no plEnário da

câmara dE pindamonhangaba

O Professor Osvaldo ex-
plica que o papel do vereador 
é fiscalizar e buscar soluções 
para os problemas que afetam a 
população. “Este é o momento de 
discutirmos e debatermos todas 
as questões e os problemas que 
envolvem a área da Saúde Pública 
de Pindamonhangaba. Esta Au-
diência é muito importante para 
que a população compareça e 
participe para, juntos, buscar-
mos medidas eficientes para um 
melhor atendimento e também 
apontar os caminhos para resol-
ver essa questão que afeta nosso 
município”. Foram convocados a 
Secretária de Saúde e Assistência 
Social, Diretores de Saúde, o Ge-
rente da Unidade de Controle de 
Vetores, a Chefe do Laboratório 
de Análises Clínicas e a Santa 
Casa de Pindamonhangaba, bem 
como o COMUS – Conselho 
Municipal de Saúde e toda a 
população.

A Audiência Pública da 
Saúde de Pindamonhangaba será 
realizada no próximo dia 09 de 
dezembro, a partir das 19 horas, 
no Plenário “Francisco Romano 
de Oliveira”, da Câmara de Vere-
adores, localizada na rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – Lotea-
mento Real Ville, Mombaça. A 
Audiência é aberta à população e 
poderá ser acompanhada através 
da transmissão “ao vivo” pela 
internet no portal www.cama-
rapinda.sp.gov.br e no canal 04 
(digital) da operadora de TV a 
cabo NET, de Pindamonhangaba.

Asfaltamento da rua 
Capitão Alfredo César, na 
Cruz Grande, é requerido 
por Roderley Miotto

dentre eles, o requerimento 
nº 1.754/2015 ao prefeito, 
com cópia aos secretários 
competentes, solicitando a 
viabilidade para que esta 
rua fosse inserida no rol 
de vias que receberão a 
pavimentação com asfalto.

Esta semana, o vereador 
Roderley foi informado 
que seu pedido de asfalta-
mento da rua em frente a 
escola e o posto médico da 
Cruz Grande será atendido 
e, em breve, asfaltado.

“Agradeço ao Prefeito 
Vito Ardito, pela atenção 
ao nosso pedido, lembran-
do de que se trata de uma 
pequena via que atende, 
além das residências, a 
escola e o posto de saúde 
do bairro. Parabéns à todos 
os moradores que nos pro-
curaram fazendo as suas 
reivindicações, as quais 
encaminhamos em forma 
de requerimentos e indi-
cações. A colaboração da 
população é fundamental 
para o trabalho do vere-
ador, na luta por melho-
res condições para nossa 
comunidade”, enfatiza o 
vereador Roderley Miotto.

rua dE acEsso ao posto médico E Escola da 
cruz grandE não é paVimEntada. 

no tEmpo sEco é a poEira quE causa 
problEma E com a chuVa, o barro

mEsa dirEtora concEdEu 15 dias para 
tratamEnto médico. suplEntE assumE pEla

 sEgunda VEz nEsta lEgislatura

Bolinha assume cadeira 
na Câmara durante 

afastamento do 
vereador Professor Eric
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LICENÇA DA CETESB

HB DIGITAL TINTAS E VERNIZES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 3005070, válida até 30/11/2017, para Tintas de 
impressão; fabricação de à RUA ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 540, GALPÃO 
1, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro, Pindamonhangaba - SP 
Cep: 12400-220 – Fones: (12) 3643.2223 – 3642.7447 

E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e conselhospinda@gmail.com

E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e conselhospinda@gmail.com

CONVOCAÇãO PARA A 11ª REuNIãO ORDINÁRIA DE 2015 

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados 

a comparecerem à 11ª Reunião Ordinária de 2015, a realizar - se: 

Dia:   03/12/2015       
Horário: 9h (nove horas) 
Local:  OAB 
(Rua Gregório Costa, 249 – Centro – Fone contato: (12) 3642.5398) 

Pauta:

 Virada Inclusiva Cultural – 3ª Edição Municipal 

Andrea Campos Sales Martins 
Presidente do CMPD 

Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro, Pindamonhangaba - SP 
Cep: 12400-220 – Fones: (12) 3643.2223 – 3642.7447 

E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e conselhospinda@gmail.com

E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e conselhospinda@gmail.com

CONVOCAÇãO PARA A 11ª REuNIãO ORDINÁRIA DE 2015 

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados 

a comparecerem à 11ª Reunião Ordinária de 2015, a realizar - se: 

Dia:   03/12/2015       
Horário: 9h (nove horas) 
Local:  OAB 
(Rua Gregório Costa, 249 – Centro – Fone contato: (12) 3642.5398) 

Pauta:

 Virada Inclusiva Cultural – 3ª Edição Municipal 

Andrea Campos Sales Martins 
Presidente do CMPD 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

======================================================================== 
ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

======================================================================== 

Às 16 horas do dia 25 de novembro do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio 
Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Rômula Maria Soares e Francisco 
Piorino Filho, todos membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de 
competência deste colegiado adiante referidos. 
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme 
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião: 
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10); 
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17); 
c) Outros assuntos diversos. 
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Setembro e Outubro de 2015, com o respectivo 
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração. 
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, qual seja, o conhecimento de todos os atos de benefícios 
previdenciários concedidos no presente exercício, a saber: 
- Solicitação de benefício de pensão por morte: 
Foi apreciado pelo Conselho de Administração o processo externo nº 33838/15 de solicitação de pensão por morte 
para Maria do Carmo Teixeira, que deverá ser encaminhado à Secretaria de Assuntos Jurídicos para análise e parecer 
quanto à habilitação de pensionistas. 
 Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e 
foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho 
de Administração. 

Sidervan Luiz Alves  
Superintendente do FPMP 

                          

       Rômula Maria Soares                                                                                      Francisco Piorino Filho                          
              Conselheira                                                                                                      Conselheiro                                     

Antonio Carlos Bertoni Alvares 
Diretor Depto. RH Prefeitura 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

CONVOCAÇÃO - 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015 

 Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “6ª Reunião Ordinária de 2015”, cuja pauta vem a seguir: 

Pauta: 

 Informes;  
 Apreciação e aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias para ano de 

2016; 
 Desocupação das Famílias da Área destinada ao Município pela RFFSA; 
 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor. 

Dia:   08/12/2015 (terça-feira) 

Horário:  9h (nove horas)  

Local:  SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
                        Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa. 

Marcos Antonio Guerrero 
Presidente 

Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390 
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200  

E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0511241-88.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Santos Lourenco & de Sa Ltdame

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma 
da Lei, etc.

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

Executada: Santos Lourenco & de Sa Ltdame
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma 
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511241-88.2010.8.26.0445 - Proc. 8959/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0030048, 0034689 e 0026499
Valor da Dívida: R$ 909,73

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 
2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0511400-31.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Aline Priscila Paim

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) 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 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) 
executado(a) relacionado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A) 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.

Executado(a): Aline Priscila Paim
Documentos do(a) Executado(a): 
Execução Fiscal nº: 0511400-31.2010.8.26.0445  - Proc. 9118/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0026147  e  003733
Valor da Dívida: R$ 740,77

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de 
2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0509179-75.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Francisco Rodrigues

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) 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 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) 
executado(a) relacionado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A) 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.

Executado(a): Francisco Rodrigues
Documentos do(a) Executado(a): 
Execução Fiscal nº: 0509179-75.2010.8.26.0445  - Proc. 6889/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 18/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0010380, 0020105 e 0010032
Valor da Dívida: R$ 910,75

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de 
2015.

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

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

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.

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.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITAEDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0012384-19.2003.8.26.0445-PROC.11357/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Joao Barreto Pindaba

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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, 
ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Joao Barreto Pindaba
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma 
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0012384-19.2003.8.26.0445-PROC.11357/07
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/10/2003
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1466.
Valor da Dívida: R$ 274,31

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril 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: 0503224-63.2010.8.26.0445 - Proc. 879/2010
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Carlos Alberto 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, 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 executado relacionado em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do mesmo, por edital, por intermédio 
do qual FICA CITADO 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.

Executado: Carlos Alberto da Silva
Documentos do Executado: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma 
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0503224-63.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1.126.496.676
Valor da Dívida: R$ 1.154,18

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de 
2015.

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

LICENÇA DA CETESB
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP torna público que recebeu 
da CETESB a Licença de Operação N° 3005071, válida até 27/11/2017, para 
Desinfestantes domissanitários, fabricação de sito à AVENIDA ALEXANDRINA DAS 
CHAGAS MOREIRA, 964, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIfICAÇãO

CONTROLE 342/ 15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) ELISA APARECIDA ZAN 
CALDEIRA , responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES, S/
Nº, Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla SO110508018000 para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 1º da Lei 2.490 de 06/11/1990, alterada pela lei 
5.379  de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade 
do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

         PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 

DATA: 01/12/2015 

FUNÇÃO

AUXILIAR DE LIMPEZA (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 

CABELEIREIRO 

ELETRICISTA PREDIAL (com curso NR10) 

ENCANADOR 

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL (cursando o 5º semestre) 

ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

FISIOTERAPEUTA ( com conhecimento em ergonomia) 

GARÇOM//GARÇONETE 

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ACESSE O SITE:   MAISEMPREGO.MTE.GOV.BR   OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 

AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  OU 

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 

MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 



2 DE DEZEMBRO DE 2015QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
HISTÓRIA

PINDAMONHANGABA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Folha do Norte,  1925

ANÚNCIO  DO  PASSADO

Reminiscências do Mercado Municipal da Pinda antiga (1)

embranças
ITERÁRIASL

Ao longo dos milê-
nios, além das fron-

teiras e continentes habita-
dos por diferentes povos, o 
mercado - enquanto lugar 
onde se pratica o comércio 
de gêneros alimentícios e 
diversas outras mercado-
rias - tem sido um espaço 
de indiscutível importân-
cia cultural. A atividade 
que ali se desenvolve vai  
mais adiante do mercade-
jar; sabe muito bem  disso 
quem não descarta o costu-
me, a tradição de frequen-
tar um mercado municipal, 
mesmo não dispensando a 
praticidade e conforto dos 
modernos super e hiper-
mercados. 

Para exemplifi car o valor 
cultural de um mercado, as re-
miniscências desta edição se 
convergem para um ponto de 
concentração popular, um local 
que era frequentado pelos mo-
radores da cidade e do campo 
nas manhãs domingueiras da-
quela  Pindamonhangaba do 
início do século XX : o Mercado 
Municipal. 

Não nos referimos ao atual, o 
qual se adentra por quatro vias 
centrais: “Gustavo de Godoy”, 
“Campos Sales”, “Capitão 
Martiniano” ou pela “Rubião 
Júnior”. Nossa referência é ou-
tro, mais antigo, funcionava em 
prédio que, melhorado, passou 
a abrigar unidades militares e, 
com as reformas ocorridas com  
o passar dos anos, desde 1947 
aquartela o 2º Batalhão de En-
genharia de Combate, na praça 
Padre João de Faria Fialho, o 
“Largo do Quartel”.

No que se refere às fontes de 
nossa pesquisa, iniciamos com 
Balthazar de Godoy Moreira 
(13/1/1898 - 14/1/1969), autor 
pindamonhangabense que dei-
xou vários livros publicados, 
com destaque para   “...E os 
Campos do Jordão foram Pin-
damonhangaba”. 

Com o título “Minhas Me-
mórias de Pinda”, Balthazar de 
Godoy Moreira  escreveu uma 
série de crônicas para o jornal 
Tribuna do Norte em 1963. Nos 
artigos publicados nas edições 

Se a minha amada, um dia aparecer
neste jardim onde és mulher e fl or,
beija a primeiro e dize sem temor,
que dela eu nunca pude esquecer.

 Se, porventura, ouvindo a tua fala
 reconhecer, chorosa a minha voz,
 dá-lhe beijos, procura consolá-la,
 que o sofrimento a ela é bem atroz.

Se, ao contrário, seguir despreocupada,
sem escutar os rogos que te fi z.
Deixa-a seguir, alegre e esperançada,
que ela será, talvez muito feliz.

O meu pedido à rosa

de 15/9 e de 22/9 daquele ano, as 
lembranças do referido autor di-
zem respeito ao antigo mercado.

Segundo Balthazar naque-
le tempo, “a cidade desfi brava 
exausta,  o mercado, porém, era 
um espetáculo”, era também 
“mais suprido, com mais varia-
dos comestíveis e menos quin-
quilharias”. 

Balthazar, em seu artigo, 
compara o mercado dos anos 
sessentas, já no local em que se 
localiza atualmente,  com  àque-
le das  primeiras décadas de 
1900, segue a descrição do me-
morável literato.

“Havia menos intermediá-
rios, os próprios produtores en-
tendiam-se com os consumido-
res, como o dinheiro era escasso 
e a oferta maior que a procura, 
as mercadorias barateavam-se”, 
explicava, acrescentando que 
naquele tempo “não havia tabe-
lamentos e nem essa disciplina 
de preços que afasta a concor-
rência”. Aqui ele fazia alusão 
ao fato de  que já nos anos ses-
sentas, as bancas praticavam os 
mesmos preços, “o aspecto da 
mercadoria podia variar, o pre-
ço não.” E no mercado do início 
do século “cada um vendia o 
que era seu, pelo preço que lhe 
convinha”, referindo-se  à ine-
xistência do espírito de classe 

entre os vendedores que “eram 
mais produtores, chacareiros, 
sitiantes do município, de Santo 
Antônio do Pinhal e São Bento, 
que propriamente negociantes”.

Os doces do mercado
Relembrando que “ia ao mer-

cado todos os domingos, às ve-
zes com papai, às vezes só”, o 
autor, utilizando-se das memó-
rias do menino Balthazar, assim 
descreve as delícias do mercado 
de antigamente: 

“Entrando, dobrando à es-
querda, deparava logo com a 
fi leira dos tabuleiros de doces. 
A melhor parte do mercado na 
minha opinião de garoto. Do-
ces como esse da Sofi a, última 
e nobre representante de uma 
corporação de doceiras, que 
eram os números de sustância 
do mercado de Pinda de então, 
o encanto da criançada”. Nes-
te ponto, referindo-se a uma 
pessoa que obviamente não 
mais existe, Balthazar a elogia. 
A exaltando como a última das 
doceiras, ele indaga aos leitores 
o que seria do mercado de Pinda 
quando ela desaparecesse “ou, 
acotovelada de todos os lados 
pelos vendedores de plásticos, 
resolvesse aposentar-se.”  

Naqueles domingos, recor-
da... “eram dez ou doze tabulei-
ros, com doces em montículos 
coloridos, os de cidra, de bata-
tas, amarelados ou roxos, de 

banana, de abóbora, de goiaba, 
de pêssego, cocadas brancas, 
escuras e fi tas; pés-de-moleque, 
talhadinhas e balas de coco; e 
furrunduns levemente ardidos.  
Num dos cantos dos tabuleiros 
os cartuchos de papel de seda, 
com enfeites e a travessa de ca-
nudinhos recheados de doces 
de coco ou de leite. E tigelinhas 
brancas com doce de batata 
polvilhadas de canela. E baba-
de-moça e puxa-puxas  de um 
palmo, com um papel na extre-
midade em que se  devia pegar”.

Além da doceira Sofi a,  Wal-
ter Santiago é citado por Baltha-
zar em suas “doces” lembranças. 
Deste, ele diz que fora o último 
“puxa-puxeiro” genuíno que co-
nhecera. Na ocasião em que es-
crevera estas memórias, o autor 
conta que Walter Santiago era 
servente na escola Alfredo Pujol.

Continuando com os doces, 
Balthazar comparava: “Atrás 
do tabuleiro farto, como uma 
sacerdotisa atrás do altar, - o al-
tar da gostosura - a doceira ofi -
ciava, servindo os fregueses e a 
abanando de vez em quando os 
doces com um abano de tiras de 
jornal; todos se abasteciam ali 
de doces para a semana, visto 
que não havia ainda confeitarias 
na cidade. As crianças, porém, 
abasteciam ali mesmo, em fra-
grante.”

Relembrando os preços das 
guloseimas, conta que os cartu-

chos de papel de seda custavam 
dois ou três vinténs; um doce 
custava um vintém, os doces 
maiores, dois vinténs. “Com 
200 réis a gente se arranjava 
no tabuleiro. Para os meninos a 
ronda pelos tabuleiros, na orla 
esquerda do mercado é que era 
o mercado; o resto eram, coisas 
para gente grande. Mas para 
qualquer um o mercado era um 
espetáculo de que não se des-
perdiçava nada.”  

As frutas do mercado
Sobre as frutas, lembra que se 

sobressaíam mais as silvestres, 
as do mato, que as dos pomares. 
Naquele tempo os quintais eram 
pomares e por isso todos tinham 
frutas em casa, por conta disso 
“ninguém vendia laranjas, ma-
mões, frutas do conde etc.” Em 
contrapartida, conforme os es-
critos de Balthazar, o interesse 
maior era por frutas do mato. 

“No mercado, viam-se arran-
jados em  alvos panos de saco , 
no chão: maracujás, cachos de 
tuncuns arroxeados, pitangas, 
jatobás (jataís), feixinhos de va-
gens de ingá, gerivás, brejauvas 
(das brejauvas escolhidas a jeito 
faziam-se os piões mais canta-
dores), cachos de gravatás ama-
relos; e , no tempo das ‘fruitas’, 
balaios e balaios de jabuticabas, 
das pequenas de São Francisco, 
muitos doces, das rajadas, gran-
des, de sabará e de outras espé-
cies, vendidas aos litros, meias 
quartas, quartas...”

Jabuticaba era fruta fácil de 
encontrar, segundo Balthazar, 
“em outubro, jabuticaba era 
mato”. Havia em quase todos os 
quintais das casas da cidade e 
propriedades rurais. 

Sobre esta fruta, o autor 
ressalta que “não havia sítio 
que não tivesse jabuticabeiras, 
essas lindas árvores que só as 
pessoas estáveis, acomodadas, 
conservadoras, plantam. Os 
modernos não plantam jabu-
ticabeiras porque vivem no 
provisório. Uma das diversões 
das famílias era irem aos sítios, 
chupar jabuticabas”.

Obs.: Atendendo pedido de 
antigo leitor relembramos algu-
ma coisa relacionada ao Mercado 
Municipal de Pindamonhangaba. 
O assunto prossegue na edição se-
guinte.

José Wadie Milad, jornal ‘A Cidade’, 26 de setembro de 1943

suavemelodia.musicblog.com.br

O antigo prédio do mercado, onde hoje se encontra o Quartel do 2º BE Cmb. 
Para Balthazar de Godoy Moreira, “o mercado era um espetáculo”

“A vida nos balcões da Pequena Pindamonhangaba”,  
Eloyna Salgado Ribeiro – Gráfi ca Ativa, Taubaté-SP, 1997
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