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Estudantes podem obter 
isenção de tarifa para 
transporte intermunicipal

Os estudantes de Pindamo-
nhangaba que utilizam ônibus 
da Emtu – Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbanos 
– para irem às faculdades, uni-
versidades ou cursos em outras 
cidades, podem conseguir isen-
ção na tarifa da passagem.

Para obter o ‘passe livre’, os 
alunos devem se encaixar no 
quadro de isenção, comprovan-
do uma série de exigências, fazer 
a solicitação do benefício direta-
mente na instituição de ensino 
e preencher um formulário na 
página na Emtu (www.emtu.sp.
gov.br) ou em um posto fi xo.

PÁGINA 3

MILITARES PARTICIPAM DA CORRIDA PELA PAZ
Militares de Pindamonhanga-

ba participaram da 11ª edição do 
CISM Day Run – Corrida Pela Paz, 

realizada na sexta-feira (19). A 
largada e a chegada da prova, com 
percurso de 3km, ocorreram no 

Largo do Quartel, em frente ao 2º 
Batalhão de Engenharia de Com-
bate, ‘Borba Gato’.

PÁGINA 2PÁGINA 3

Palestra sobre zika 
vírus orienta mil 
pessoas na Funvic

Uma palestra voltada às 
explicações sobre o zika vírus 
atraiu cerca de mil pessoas na 
sexta-feira (19), Dia Nacional 
de Mobilização da Educação, na 
Funvic – Faculdade de Pin-
damonhangaba. Além de ter 
enfoque no zika vírus – um dos 
responsáveis por casos de mi-
crocefalia no Brasil, segundo o 
Ministério da Saúde, o encontro 
também forneceu informações 
sobre a dengue e a febre chikun-
gunya – outras doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti.

PÁGINA 3

Academia de Letras 
faz conferência 
sobre Caravaggio

A Sessão Solene da APL – 
Academia Pindamonhangabense 
de Letras – de sexta-feira (26) 
contará com diversas atrações, 
como lançamento do livro ‘José 
Monteiro França’, de autoria de 
Francisco Piorino Filho, apresen-
tação dos alunos da Faculdade de 
Música Santa Cecília, e uma Con-
ferência sobre o artista italiano 
Caravaggio – responsável, dentre 
outras situações, por dar nova 
dimensão e proposta aos temas 
clássicos abordados no período 
renascentista, anterior a ele.

PÁGINA 2

Pousada, casa de retiro 
e salão de eventos dos 
Sagrados Corações 
são inaugurados

PÁGINA 2

Militares na frente do Batalhão ‘Borba Gato’ antes da largada da 11ª edição da Corrida Pela  Paz

Medida benefi cia estudantes que se deslocam para outras cidades da RM Vale do Paraíba/Litoral Norte

Tatiane Vieira
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KAFKA: UM ESCRITOR UNIVERSAL

Divulgação

Divulgação

A APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras 
– promove Sessão Solene 
nesta sexta-feira (26), às 20 
horas, no Palacete 10 de Ju-
lho. Durante a sessão, haverá 
o lançamento do livro ‘José 
Monteiro França’, de autoria 
de Francisco Piorino Filho – 
presidente de honra da Aca-
demia.

Também haverá a Confe-
rência ‘Caravaggio: Mestre 
da Realidade e das Sombras’, 
proferido pelo acadêmico 
professor Fábio Mendes Pe-
reira.

De acordo com a presi-
dente da APL, professora 
Elisabete Nogueira da Silva 
Guimarães, a sessão ainda 
terá apresentação musical 
dos alunos da Faculdade 
de Música Santa Cecília. O 
evento é aberto ao público.

‘Sagrados Corações’ inaugura casa de 
retiros e salão de eventos

Ainda nos suspiros fi-
nais, pós início de ano, 
pós carnaval, e ainda 

pagando algumas contas desta 
época, como o IPVA – Impos-
to sobre Propriedade de Veículo 
Automotor, por exemplo, e na 
iminência da chegada do carnê 
do IPTU – Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano, o cidadão ainda 
já pode se preparar para o Leão.

Sim, o Imposto de Renda. Está 
chegando a vez dele.

O prazo para a entrega da De-
claração do IRPF – Imposto de 
Renda da Pessoa Física 2016 co-
meça no dia 1º de março e termi-
na em 29 de abril. 

Entre os obrigados a apresen-
tar a declaração, estão as pessoas 
físicas residentes no Brasil que, 
durante todo o ano de 2015, re-
ceberam rendimentos sujeitos a 
imposto cuja soma foi superior 
a R$ 28.123,91 em rendimentos 
tributáveis. Isso equivale a R$ 
2.343,66 por mês, excluindo o 
décimo terceiro, que tem tributa-
ção própria.

Também devem declarar 
aqueles que receberam rendi-
mentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na 
fonte cuja soma tenha sido supe-
rior a R$ 40 mil ou obtiveram, 
em qualquer mês, ganho de ca-
pital na venda de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência do im-
posto, ou realizou, por exemplo, 
operações em bolsas de valores. 
Relativamente à atividade rural, 
está obrigado quem obteve recei-
ta bruta em valor superior a R$ 
140.619,55.

A pessoa física pode optar pelo 
desconto simplificado, que impli-
ca substituição de todas as dedu-
ções admitidas, correspondente à 
dedução de 20% do valor dos ren-
dimentos tributáveis na declara-
ção, limitado a R$ 16.754,34.

As empresas têm até dia 29 
de fevereiro (estamos em ano 
bissexto) para entregar o com-
provante de rendimento para o 
trabalhador preencher a Declara-
ção do Imposto de Renda Pessoa 
Física. De acordo com o super-
visor nacional do IR da Receita, 
Joaquim Adir, a multa por atraso 
para as fontes pagadoras é de R$ 
41,43 por documento.

A Receita destaca, ainda, que a 
fonte pagadora que prestar infor-
mação falsa sobre rendimentos 
pagos, deduções ou imposto reti-
do na fonte estará sujeita à mul-

ta de 300% sobre o valor que for 
indevidamente utilizado como 
redução do imposto sobre a ren-
da devido, independentemente 
de outras penalidades adminis-
trativas ou criminais. Na mesma 
penalidade incorre aquele que se 
beneficiar de informação saben-
do ou devendo saber da irregula-
ridade.

No caso de retenção na fonte 
e não fornecimento do compro-
vante, o contribuinte deve comu-
nicar o fato à unidade de atendi-
mento da Receita Federal para 
que sejam adotas medidas legais.

Para elaborar a declaração, o 
contribuinte deverá usar o pro-
grama gerador específico para o 
ano de 2016 que estará disponí-
vel na internet, na página da Re-
ceita Federal (http://idg.receita.
fazenda.gov.br/), para ser trans-
ferido ao computador do contri-
buinte.

E não se assustem, é aquela 
mesma página e aquele mesmo 
programa que apresentam pro-
blemas todos os anos. Você não 
vai ter dificuldades, trabalha-
dor, porque é sempre do mesmo 
modo. Ou seja, é apenas um teste 
para sua já experiente paciência.

A declaração poderá ser feita 
ainda mediante o acesso ao ser-
viço Declaração IRPF 2016 on-li-
ne, disponível no Centro Virtual 
de Atendimento (e-CAC) no site 
da Receita a depender dos rendi-
mentos.

A declaração pode ser tam-
bém preenchida em dispositivos 
móveis, tablets e smartphones, 
mediante a utilização do servi-
ço Fazer Declaração por meio de 
aplicativos disponíveis nas lojas 
virtuais Google Play, para o siste-
ma operacional Android, ou App 
Store, para o sistema operacional 
iOS.

O contribuinte poderá usar 
também a declaração de Ajuste 
Anual Pré-preenchida, desde que 
tenha apresentado a declaração 
de 2015, ano-calendário de 2014 
e, no momento da importação 
do arquivo, as fontes pagadoras 
tenham enviado para a Receita 
informações relativas ao contri-
buinte, referentes ao exercício de 
2016 por meio da Dirf – Decla-
ração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte, Dmed – Decla-
ração de Serviços Médicos e de 
Saúde ou Dimob – Declaração 
de Informações sobre Atividades 
Imobiliárias.

O Leão, de novo

Empresas devem entregar declaração 
de rendimentos até dia 29; envio da 
declaração de iR começa dia 1º/3

Franz Kafka, escritor 
checo, de língua alemã, 
(1883 - 1924) autor de “O 
Processo” (1925), “Amé-
rica” (1925), “Meditação” 
(1913) e “Metamorfose”  
(1916) deixou uma obra 
que é um campo muito 
interessante de surpre-
sas, em que nos depara-
mos a todo instante com 
aforismos, parábolas e 
paradoxos que desafiam 
a compreensão imediata, 
conquanto falem-nos à 
sensibilidade, e desper-
tem no nosso íntimo, um 
vulcão de reações e im-
pressões.

Desvela-se um homem 
angustiado, exilado dos 
quadros da normalidade, 
preso a um misterioso e 
insondável “processo”. 
Presencia-se a revelação 
de uma personalidade 
neurótica, entretanto, se-
ria, de nossa parte, uma 
atitude inconseqüente e 
injusta, basear-se, para 
analisar um pouco a sua 
obra, nesse quadro nega-
tivo que se mostra à pri-
meira vista.

É conveniente não es-
quecermos que a sua obra 
tem exercido profunda in-
fluência na literatura mo-
derna e que a produção 
desse autor se ombreia 
com a de Proust, Joyce, 
Mann, próceres da litera-
tura mundial.

A obra de Kafka é um 

documento importante da 
crise da sociedade ociden-
tal. Autor judeu, de língua 
germânica, de vivência 
num ambiente eslavo, es-
creveu antes e durante a 
Primeira Grande Guerra 
Mundial. Mostra-nos, na 
sua reflexões, o drama das 
classes sociais atônitas, 
sem rumo, ante o des-
moronar da velha ordem 
social vigente (naquela 
época), dos grupos sociais 
minoritários marginaliza-
dos, aniquilados e truci-
dados em sua personali-
dade cultural.

O genial escritor, com 
toda sua complexidade 
psicológica, ao usar uma 
linguagem carregada de 
simbologia, mostra um 
panorama do judeu, do 
intelectual e do homem 
de classe média da sua 
época. Nele, humanismo 
e realismo, filosofia e ra-
zão, êxtase e ponderação 
estruturam-se em movi-
mentos contraditórios e 
complexos, em alento de 
genialidade, ultrapassan-
do conceitos herméticos 
de escolas.

Em seus transes e mo-
mentos agônicos espiri-
tuais e morais, com uma 
peculiar criação artística, 
viveu os desajustamentos 
sociais e culturais de um 
período conturbado da 
história da humanidade.

A obra de Kafka, por-

tanto, embora plena de 
motivação e lastro sócio-
cultural, tem um aspecto 
muito peculiar e impor-
tante: não se coloca na 
tribuna da pregação dou-
trinária, aprofunda-se na 
sua psicologia individual, 
onde imperam os choques 
e os dilemas e surgem as 
encruzilhadas da vida em 
sociedade. Foi evidente-
mente, um tipo de litera-
tura que influenciou mui-
ta gente, senão vejamos: o 
velho Machado de Assis, 
clássico da nossa literatu-
ra, diz em uma das suas 
crônicas à maneira Ka-
fkiana: “O asilo que bus-
carei quando a vida for 
tão agitada como a desta 
semana, não é o céu, é o 
Hospício dos Alienados. 
Não nego que o dever 
comum é padecer comu-
mente, e atacarem-se 
uns aos outros, para dar 
razão ao bom Renan, 
que pôs esta sentença 
na boca de um latino: 
O mundo não anda se-
não pelo ódio de dous 
irmãos inimigos e é feito 
para desconcertar o cére-
bro humano”.

Eis, em rápidas pin-
celadas, um dos Grandes 
Escritores do nosso sécu-
lo, cuja existência, como 
pontuamos, se enveredou 
na terrível trama dos pa-
radoxos e das incompre-
ensões.

APL lança livro e faz 
conferência sobre 
Caravaggio

Reprodução da obra ‘Crucificação de São 
Pedro’, desenhada por Caravaggio, em 1601, 
para decorar a Capela Cerasi, na igreja de 
Santa Maria del Popolo, em Roma, na Itália

A Congregação dos Sagrados Corações – 
Província do Brasil – vai inaugurar a nova 
Casa de Retiros, Pousada e espaço de eventos 
nesta quinta-feira (25).

O evento, que acontece na sede da insti-
tuição, (rua dos Sagrados Corações, 1127), às 
18h30, é destinado a religiosos, autoridades 
e convidados.
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cotidiano
Estudantes podem solicitar ‘passe 
livre’ para transportes intermunicipais

Cerca de mil pessoas 
assistem palestra sobre 
zika vírus na Funvic

Militares 
participam da 
Corrida Pela Paz

PassagEiros EsPEciais também PossuEm dirEito à
isEnção dE bilhEtEs intErmuniciPais

Itinerantes de Pindamonhangaba que fazem o uso da concessionária Emtu e que te-
nham deficiência podem solicitar a Cipes – Carteira de Identificação do Passageiro Es-
pecial para viagens a outras cidades da região, gratuitamente.

O benefício será dado a pessoas com deficiência, na qual a capacidade de trabalhar 
esteja comprometida e aos menores de 16 anos.

De acordo com a Emtu são considerados com deficiência, física: (somente nos casos 
de severa ou profunda e para os alunos matriculados, e que frequentem escolas especiais 
para deficientes auditivos), visual, mental e múltipla. E orgânicas incapacitantes, HIV, 
doença oportunista já instalada e neoplasias (tumores) malignos. 

Segundo a Emtu, o Sistema Único de Saúde está credenciado pela concessionária.
Após o processo de credenciamento, o passageiro deve procurar uma unidade de saúde 
(em Pindamonhangaba é o CEM – Centro de Especialidades Médicas, conforme dados 
da Emtu), com o CPF, onde será agendada uma avaliação para futura emissão de um 
laudo médico - documento é que regulamentado por Resolução Conjunta das Secretarias 
de Transportes Metropolitanos e Saúde. 

Após o laudo, o interessado deverá se dirigir ao posto fixo, na rodoviária nova de 
Taubaté, para finalizar o acesso ao benefício.

A validade do benefício é de 24, 12 ou 6 meses, dependendo da Classificação Interna-
cional de Doença – CID, conforme Resolução Conjunta SS/STM nº 03 de 09/06/2004.

cálculo PEr caPta

1 – Some todos os 
integrantes da família 
que morem com você, 
mesmo aqueles que não 
tenham renda;

2 – Some todas as 
rendas que a família 
possua;

3 – Pegue a soma 
do item 2 e divida pela 
soma o item 1. Se o re-
sultado for inferior a 1,5 
do salário mínimo, você 
tem direito ao ‘passe 
livre’.

PassE livrE

O ‘passe livre’ dá 
direito a 48 passagens 
por linha/instituição, 
sendo que julho e de-
zembro são permitidos 
apenas 24 viagens.

Para a ‘meia tarifa’ 
podem ser vendidos até 
50 passagens por linha/
instituição sendo que 
nos meses de julho e de 
dezembro podem ser 
vendidos até 30 via-
gens.

mEia tarifa

Aqueles que não têm 
direito ao ‘passe livre’ 
podem solicitar a “meia 
tarifa” se atenderem aos 
pré-requisitos, sendo 
que professores tam-
bém podem pedir esse 
direito. 

Curso de idiomas, 
cursinhos, qualificação 
profissional, e estágio 
não têm direito. Os re-
quisitos gerais perma-
necem o mesmo que o 
do “passe livre”, exceto 
a renda inferior a 1,5 
salário mínimo.

Os estudantes de Pin-
damonhangaba que uti-
lizam veículos da Emtu  
– Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos – 
para irem até a universida-
des, faculdades ou cursos 
em outras cidades, podem 
solicitar o ‘passe livre’ para 
não pagar a passagem.

Quem tem o direito são 
alunos de escolas públicas 
de níveis: fundamental e 
médio, técnico integrado, 
Pronatec, técnico, pro-
fissionalizante, superior 
e pós-graduação. Já aos 
estudantes de ensino pri-
vado, têm direito: técnico 
integrado, Pronatec, téc-
nico, profissionalizante, 

superior e pós-graduação, 
optante do Fies, ProUni, 
cotas raciais e Bolsa Famí-
lia. Ensino Fundamental e 
Médio não têm direito ao 
benefício.

Além desses requisitos 
aos alunos de ensino pú-
blico e privados, ambos 
devem ter renda per capta 
inferior a 1,5 salário míni-
mo comprovada + requi-
sitos gerais, que são: ca-
dastro na empresa Emtu 
liberado, morar em mu-
nicípio diferente da insti-
tuição de ensino a mais de 
1km, ter ligação de trans-
porte coletivo de casa até a 
instituição e não ter outro 
benefício de gratuidade 

em transportes.
Para obter o benefício 

é necessário ir até a ins-
tituição de ensino e soli-
citar o passe livre. Após 
preencher o formulário, o 
estudante terá de levá-lo 
juntamente com outros 
documentos ao posto de 
cadastro do ‘passe livre’, 
que situa-se em Taubaté 
(rodoviária nova). Quem 
não quiser ir até a rodo-
viária, deve fazer o cadas-
tro no site da Emtu, www.
emtu.sp.gov.br. Para am-
bas as opções, o interes-
sado deverá recolher uma 
taxa, correspondente a 
sete tarifas piso, por meio 
de um boleto.

Militares de Pindamo-
nhangaba realizaram a 11ª 
edição do CISM Day Run 
– Corrida Pela Paz na ci-
dade, na sexta-feira (19), 
saindo do Largo do Quar-
tel.

A concentração acon-
teceu no pátio do 2º Ba-
talhão de Engenharia de 
Combate, ‘Borba Gato’.

Após a concentração, 
os combatentes se alon-
garam, em seguida de-
ram início à corrida, per-

correndo 3km no centro 
da cidade. Retornaram 
ao Batalhão e alongaram 
novamente. Aproximada-
mente 100 militares parti-
ciparam da iniciativa.

O intuito, além de pro-
mover a paz, é a celebra-
ção do aniversário Con-
selho Internacional do 
Esporte Militar, fundado 
em 1948, após o fim da 
Segunda Guerra Mundial 
(1945), com propósito de 
pacificar e unir as nações.

Na tentativa de acabar 
com a epidemia de zika ví-
rus, que atinge vários paí-
ses e tem causado pânico, 
principalmente nas mulhe-
res grávidas, o Governo Fe-
deral, por meio do Ministé-
rio da Educação, realizou, 
na sexta-feira (19), o Dia 
Nacional de Mobilização 
da Educação em mais de 
190 mil unidades educacio-
nais em todo o Brasil.

Na Funvic – Faculdade 
de Pindamonhangaba, cer-
ca de mil pessoas entre alu-
nos, professores e funcio-
nários, divididos em três 
turmas, assistiram a uma 
palestra sobre o tema.

A situação atual é de aler-
ta, e a Organização Mundial 
de Saúde chegou a declarar 
emergência global por con-
ta da microcefalia e outras 
anormalidades neurológi-
cas relacionadas ao zika ví-
rus, que tem se alastrado de 
maneira assustadora.

Por este motivo, é neces-
sário a união de todos para 
exterminar o mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya 
e zika, pois é uma grande 
ameaça à saúde pública.

Desde o início da última 

semana, militares das For-
ças Armadas e agentes de 
saúde têm feito um muti-
rão para eliminar focos do 
mosquito em 270 municí-
pios brasileiros. E as ações 
não podem parar, pois o Bra-
sil é o país mais afetado pelo 
zika, e teve desde o início de 
janeiro 508 casos de micro-
cefalia relacionados ao vírus 
e outros 3.935 estão sendo 
investigados, de acordo com o 
Ministério da Saúde.  

Para conseguir distin-
guir as doenças, é preciso 
alertar para as diferenças 
dos sintomas de cada en-
fermidade provocada pelo 
Aedes aegypti. “A dengue 
causa febre alta, dores de 
cabeça, dores atrás dos 
olhos, perda do paladar e 

apetite, manchas e erup-
ções na pele, náuseas e 
vômitos, tonturas, cansa-
ço, moleza e dor no corpo, 
além de dores nos ossos e 
nas articulações”, destacou 
a palestrante enviada pela 
Prefeitura.

Somente neste ano, até 
dia 10 de fevereiro, em 
todo o país, foram registra-
dos 73.872 casos de dengue 
contra 49.857 no mesmo 
período de 2015, ou seja, 
uma alta de 48,2%. “Pinda 
notificou 48 casos e Tauba-
té 130. Outro problema é 
que muitos não procuram 
as unidades de saúde e não 
conseguimos identificá-los. 
Quando aparece um caso, 
passamos por todo o bair-
ro e fazemos nebulização 

contra o mosquito”, com-
pletou.

“No caso da chikun-
gunya, a pessoa se curva de 
dor, os sintomas são mais 
pesados que os da dengue, 
com febre, edemas, mani-
festações cutâneas, dor nas 
articulações, principalmen-
te nas mãos e pés. Demora 
cerca de seis meses para o 
organismo se recuperar por 
completo”.

“A zika entrou no Bra-
sil no período da Copa do 
Mundo. Ela pode ser trans-
mitida da mãe para o bebê 
durante a gravidez, causan-
do microcefalia e proble-
mas neurológicos, através 
do aleitamento materno.
Assim, a mãe infectada não 
poderá amamentar. As mu-
lheres também contraem 
a doença pela saliva e du-
rante a relação sexual  des-
protegida. O que difere da 
dengue é a conjuntivite, que 
deixa os olhos vermelhos, 
inchados e com secreção”, 
finalizou.

Por isso, cada um tem 
que fazer sua parte para 
acabar de vez com esse 
mosquito, que se reproduz 
em qualquer recipiente com 
água parada, seja ela limpa, 
suja ou mesmo poluída.

Militares durante alongamento no pátio do 
Batalhão ‘Borba Gato’, antes da prova

Portal R3

Divulgação

Auditório 
ficou lotado 
durante 
palestra

Tatiane Vieira

Na Região Metropolitana Vale do Paraíba/Litoral Norte, a medida deve 
beneficiar aproximadamente 5 mil estudantes, segundo o governo estadual
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

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

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

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

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

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

Comprometido com o bem 
estar e a saúde de população, 
o vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) está solicitando da 
atual Administração de Pindamo-
nhangaba que adote providências 
com o objetivo de promover a 
contratação de Neuropediatra 
para a Rede Pública de Saúde. O 
vereador alega que é importante 
ter profissionais nesta especiali-
dade para ampliar e melhorar a 
saúde da comunidade. O Neuro-
pediatria (conhecido como Neu-
rologia infantil ou Pediátrica) tem 
a especialidade em disfunções 
neurológicas do sistema nervoso 
e muscular nas crianças e adoles-
centes. “Precisamos contratar, 
com urgência, esses profissionais 
para oferecer melhor condições 
de saúde e de qualidade de vida 
à nossa população”, ressaltou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Psiquiatras e psicólogos
O vereador Dr.  Marcos Auré-

lio também insiste na contratação 

Dr. Marcos Aurélio solicita 
contratação de Neuropediatra 
para Rede Pública

de mais psicólogos e psiquiatras 
na Rede Pública da cidade. Ele 
solicita, urgentemente, as provi-
dências para que a Secretaria de 
Saúde contrate esses profissio-
nais visando aumentar o número 
de sessões de terapia individual e 
grupal oferecidas aos munícipes.

Com isso, o vereador procura 
dar uma solução aos problemas 
como depressão, Síndrome 
do Pânico, TOC - Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo -, entre 
outros. “Com um maior número 
de psiquiatras e psicólogos, a 
população terá acesso mais rá-
pido ao atendimento em terapia 
ou em medicamentos e, assim, 
eles serão melhor tratados”, 
esclarece. “A saúde dos pinda-
monhangabenses sempre foi a 
minha prioridade. Fizemos este 
pedido, pois além do bem estar 
físico, é muito importante o 
conforto psicológico dos nossos 
cidadãos”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A 5ª Sessão Ordinária de 2016 realizada no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alckmin”, nesta segunda-feira, dia 22 de feve-
reiro, referendou o nome do vereador Antônio Alves da Silva - Toninho 
da Farmácia (PDT) como o 2º secretário da Mesa Diretora. A eleição foi 
rápida e o parlamentar recebeu a totalidade dos votos de seus companheiros. 
Toninho da Farmácia assume a 2ª Secretaria da Mesa em substituição do 
vereador Ricardo Piorino (PDT) que renunciou ao cargo em maio de 2015, 
por meio de ofício enviado ao Presidente da Casa. O mandato de Toninho 
da Farmácia vai até o dia 31 de dezembro de 2016.

Inclusões
Também nesta sessão, os vereadores apreciaram dois Projetos de Lei 

do Executivo incluídos na pauta. O Projeto de Lei (PL) nº 09/2016 que 
“altera a Lei n° 5.807, de 15 de julho de 2015, que cria vagas e função na 
Secretaria de Educação e Cultura, dentro da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura” foi aprovado por 10 a zero pelo plenário. Com a aprovação do 
PL 09/2016, o artigo 1° determina a seguinte retificação do “artigo 2° da 
Lei n° 5.807”, de 15 de julho de 2015: “Fica criada na Secretaria de Edu-
cação e Cultura a seguinte função: 4 (quatro) vagas de Gestor de Projetos 
Especiais da Educação, com vencimentos de R$ 4.563,44”.

O outro Projeto de Lei Ordinária foi o nº 08/2016 que “revoga a 
Lei n° 2.711, de 23 de outubro de 1992, que dispõe sobre a outorga de 
concessão de direito real de uso, pelo prazo de 20 (vinte) anos, de uma 
área do Loteamento Vila Ariene à Associação dos Devotos de Krishna de 
Pindamonhangaba”.

Considerando o vencimento do prazo previsto na referida Lei e a não 
utilização da área, o Executivo solicitou e a Câmara autorizou a revogação 
deste documento legal.

Ordem do Dia
Nesta mesma sessão, na pauta da Ordem do Dia, dois projetos estavam 

relacionados para apreciação do plenário. O Projeto de Lei n° 150/2015, 
do vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS), que “Denomina a 
Quadra Poliesportiva do Jardim Imperial, localizada na Rua Elpídio Salles 
Duarte, de MOACYR DA FONSECA PINTO”. 

O outro documento votado foi o Projeto de Lei n° 05/2016, do vereador 
Professor Eric de Oliveira (PR), que “Denomina de EDUARDO PRATES 
DA FONSECA a rua Três, situada no bairro Santa Tereza”. Os projetos 
foram aprovados por unanimidade.

6ª Sessão Ordinária
E na segunda-feira, dia 29 de fevereiro, os parlamentares pindamonhan-

gabenses voltam ao plenário “Francisco Romano de Oliveira”, a partir das 
18 horas, para a realização da 6ª sessão ordinária de 2016.  A Câmara de 
Pindamonhangaba fica na rua Alcides Ramos Nogueira, 860 –  Mombaça. 
A sessão é aberta à população 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.

Durante  es ta  semana 
o vereador Ricardo Pio-
r ino (PDT) protocolou 
requer imento  na  Casa 
d e  L e i s ,  e n d e r e ç a d o 
ao Prefei to  Municipal , 
com cópia ao Secretário 
de Administração,  sol i -
citando estudos e provi-
dências  para  ampliar  a 
a tuação dos taxis tas  no 
munic íp io ,  bem como 
dar  condições à  c lasse 
de se  organizar,  padro-
nizando os veículos que 
prestam serviços junto 
à  comunidade.

S e g u n d o  o  v e r e a -
dor  Ricardo Pior ino,  a 
c lasse  dos taxis tas  no 
munic íp io  prec isa  ser 
ma i s  va lo r i zada ,  r e s -
pei tando uma sér ie  de 

Vereador Ricardo 
Piorino reivindica 
apoio aos taxistas

“Há n e c e s s i d a d e d e

va l o r i z a ç ã o d a c l a s s e”
direi tos  que ainda não 
foram implementados , 
t a i s  como :  me lho r i a s 
na estrutura dos pontos, 
padronização dos veí-
culos ,  dentre  outros ,  o 
que consequentemente 
a c a r r e t a r á  b e n e f í c i o s 
a  todos os  usuários  do 
serviço.

Santa Luzia/Vila Prado
O vereador  Ricardo 

Pior ino tem sol ic i tado 
in s i s t en t emen te  a  i n -
tensif icação de poda de 
mato no município  e , 
nesta  semana,  o  pedido 
foi  pr incipalmente em 
benef íc io  dos  ba i r ros 
Santa  Luzia  e  Vila  Pra-
do,  onde a  população 
tem reclamado diar ia-
mente.

V e r e a d o r  r i c a r d o 
P i o r i n o  d i z  q u e  a 
c l a s s e  d o s  ta x i s ta s  d e 
PindaMonhangaba Precisa 
de Valorização e a frota 
ser Padronizada

O vereador  Mart im 
Cesar (DEM) reitera ao 
p r e f e i t o  i n f o r m a ç õ e s 
s o b r e  o  t é r m i n o  d a s 
obras do mercado mu-
nicipal, no espaço onde 
é realizada a feira livre 
diariamente.

O vereador alega que a 
Administração, após vá-
rias reuniões, disse que 
ia realizar o fechamento 
lateral, porém, nada foi 
feito. Com as chuvas, 
os  fe i rantes  tem seus 
espaços molhados, pre-
judicando o comércio. O 
vereador pede agilidade 
no término das  obras 
com o fechamento des-
tas laterais para melhor 
atender os feirantes e a 
população consumidora 
da feira livre, minimi-
zando os efeitos do sol 
e da chuva.

Praça Barão 
Homem de Melo
O vereador  Mart im 

Cesar enviou solicitação 
ao Prefeito, pedindo a 
real ização de es tudos 
v i sando  uma re forma 
completa nos pontos de 
ônibus da praça Barão 
Homem de Melo, a praça 
da estação, no centro da 
cidade. De acordo com 
o vereador, a intempérie 
deteriorou os abrigos,  

Martim Cesar pede 
informações sobre 
término das obras do 
Mercado Municipal

comprometendo as ca-
lhas pela corrosão e a 
existência de uma aber-
tura na parte traseira, 
faz com que os assentos 
fiquem molhados quando 
chove.  “Uma reforma 
total dará mais conforto 
e segurança aos usuários 
do transporte coletivo”.

Abrigo para
passageiros na rodovia 
Caio Gomes Figueiredo
Outra solicitação do 

vereador Martim Cesar 
à  Administração e  ao 
DER – Departamento de 
Estradas de Rodagem, é 
para que estudem a insta-
lação de um abrigo para 
passageiros na rodovia 
Dr. Caio Gomes Figuei-
redo, na altura do acesso 
da Estrada Municipal do 
Trabiju.

Em sua justificativa o 
vereador alega que esta 
região tem muitos mora-
dores que ao se desloca-
rem para a cidade, ficam 
aguardando o transporte 
coletivo ao lado da ro-
d o v i a ,  s e m  n e n h u m a 
proteção contra o sol e a 
chuva e a instalação de 
um abrigo, vai facilitar 
e trazer mais conforto 
aos moradores da região 
que utilizam o transporte 
coletivo.

O vereador Roderley 
Miotto PSDB, esteve na 
última semana no bairro 
Jardim Yassuda atendendo 
ao pedido dos moradores. 
Em sua visita ao bairro, o 
vereador caminhou pelas 
as ruas e ouviu os reclamos 
dos moradores.

Diversas solicitações 
foram anotadas e enca-
minhadas ao Executivo, 
através de requerimentos 
e indicações, protocolados 
na última sessão. 

Dentre os principais 
destacamos: 

- A limpeza e notifi-
cação dos proprietários 
de terrenos baldios. No 
Jardim Yassuda tem uma 
grande quantidade de ter-
renos, a maioria murados 
mas, o mato ultrapassa os 
muros e as calçadas.

- Um questionamen-
to que o vereador pediu 
para que seja verificado e 
informado é se o terreno, 
uma grande área ao lado 
da academia Renove é da 
Prefeitura ou particular. 
Segundo os moradores, há 
especulações que o terreno 
pertence ao município, 

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) 
teve o Projeto de Lei nº 147/2015, de sua autoria que altera 
a Lei nº 4.560, de 09 de março de 2007, que dispõe sobre o 
tempo de atendimento ao consumidor, nos caixas das agências 
bancárias no município de Pindamonhangaba, aprovado por 
unanimidade no final do ano passado

O Projeto foi promulgado pelo Prefeito no dia 04 de dezembro 
de 2015, tornando-se a Lei nº 5.854. Foi incluido o parágrafo 
único ao artigo 1º, solicitando que, nos locais de atendimento 
dos caixas, nas agências bancárias, deverão ser afixadas placas, 
visíveis ao público, com a seguintes informações, no padrão 
compatível ao apresentado no anexo da Lei:

Bancos terão prazo de 60 
dias para readequação no 
atendimento, segundo Projeto 
de Lei do Professor Osvaldo

Vereador Roderley 
Miotto visita Jardim 
Yassuda e pede 
diversas melhorias
o parlamentar quer a construção de uma 

praça com playground e academia da

 melHor idade numa grande área 
privilegiada do bairro

pois mensalmente é a pre-
feitura quem faz a limpeza 
e o corte do mato do local.

Os moradores solicita-
ram ao vereador que, se 
de fato o terreno pertencer 
ao município, que seja 
construído no local uma 
área verde, já que o bair-
ro não possui praça, nem 
uma área de lazer para 
os moradores e as crian-
ças. “Pude constar que o 
local tem uma boa área 
para construir uma praça 
arborizada, com bancos, 
um belo jardim, um play-
ground e uma academia da 
melhor idade para o lazer 
dos moradores do Jardim 
Yassuda”, destaca. 

O vereador também pe-
diu melhorias na ilumina-
ção de todo o bairro, pois 
a população reclama dos 
veículos estacionados que 
servem como motel devido 
a pouca iluminação. “Este 
é um bairro bem cuidado, 
em que os moradores se 
unem em prol de melho-
rias para todos. O que eles 
pedem é mais atenção para 
a comunidade”, conclui o 
vereador Roderley Miotto.

cargo estava vago desde maio de 2015 quando o 
vereador ricardo piorino (pdt) renunciou; 

plenário também aprovou a alteração no quadro 
da secretaria de educação e denominação 

de rua e quadra

Vereadores confirmam 
Toninho da Farmácia no 
cargo de 2º Secretário

O Projeto de Lei aprovado foi publicado no jornal Tribuna 
do Norte, no dia 07 de janeiro de 2016 e, de acordo com o ar-
tigo 2º, a adequação aos termos desta lei deve estar concluída 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
publicação, ou seja, todos os bancos de nosso município tem o 
prazo até próximo o dia 07 de março para a instalação das placas.

“Sabemos que já existe esta Lei em nosso Município, para 
que sejam punidas essas agências bancárias em relação ao tem-
po de espera, porém nem sempre ela é respeitada. Lembrando 
que, essas instituições são as que mais tem lucros em nosso 
país e, em algumas delas, o atendimento não é feito dentro do 
estipulado e esse tempo precisa e deve ser respeitado, e todos 
os usuários precisam reclamar aos órgãos competentes, para que 
não sejam mais prejudicados em seus atendimentos”, conclui 
vereador Professor Osvaldo.

LEI MUNICIPAL Nº 4.560, DE 09 DE MARÇO DE 2007

CONsIDERA-sE tEMPO RAzOávEL DE AtENDIMENtO NO sEtOR 
DOs CAIxAs:

I – Até 15 (qUINzE) MINUtOs EM DIAs NORMAIs;
II – Até 30 (tRINtA) MINUtOs: 
A) EM vésPERAs OU DIA IMEDIAtAMENtE sEgUINtEs A 
fERIADOs;
b) EM DAtA DE vENCIMENtOs DE tRIbUtOs;
C) EM DAtA DE PAgAMENtOs DE vENCIMENtOs A sERvIDOREs 
PúbLICOs.

EM CAsO DE DEsCUMPRIMENtO LIgAR PARA O 
PROCON (12) 3641-1116
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Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, convocados 
e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização da 2ª Reunião 
Ordinária 2016, cuja pauta vem a seguir: 

 

 Abertura 

 Hino Nacional  

 Hino Municipal  

Pauta  

•   Apreciação Atas ordinárias 05/2015, 03/11/2015, 06/2015, 01/12/2015, 1/2016, 
2/2016 e Atas extraordinárias 03/2015 de 18/11/2015; 04/2015, 10/12/2015 já 
enviadas por e-mail a todos os conselheiros. 

•  Regulamentação Lei Ordinária nº 5.393, de 29 de Maio 2012, Institucionaliza o 
percurso conhecido como CAMINHO DA FÉ, segmento deste Munícipio de 
Pindamonhangaba. 

• Regulamentação das APAs Municipais, Serra Quebra Cangalha e Serra da Mantiqueira, 
baseando se pela lei complementar nº03 de Outubro de 2006 – Plano Diretor 
Municipal. 

• 154 anos de Emilio Ribas. 
• Peças Acervo Governador Geraldo Alckmin locados no Museu Histórico e Pedagógico  

Dom Pedro I e Dona Leopoldina. 
• Formação Comissão Capela Sant’Ana 
• Igreja São Jose Panteão Nacional,  Planejamento de Trabalhos para apoio a capitação 

de recursos financeiros para restauro. 

  
 

Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro Cesar, 33,Centro, Pindamonhangaba – SP 
 
Data: 01/03/2016 as 18:30 
 
Tempo estimado de duração: 2 horas. 
 
 

Gustavo Felipe Cotta Tótaro 
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 

de Pindamonhangaba. 

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). 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: 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 09 
de setembro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

Processo Físico nº: 0007476-35.2011.8.26.0445 - Ordem 515/11 
Classe: Assunto: Execução Fiscal 
Requerente: 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.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0011943-23.2012.8.26.0445 - Ordem 776/12
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: União
Requerido: Expresso Transportador Sao Thiago Limitada Epp 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) 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: Expresso Transportador Sao Thiago Limitada Epp, Carlos Eduardo de 
Paula e Silva, Mariana Garcia da Costa e Silva
Documentos da Executada: CNPJ: 38.936.779/0001-24, CPF: 019.193.818-13, RG: 
9643804, CPF: 159.489.328-42, RG: 11161545
Execução Fiscal nº: 0011943-23.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:19/10/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:80 40 12 052794-82
Valor da Dívida: R$139.986,82 em 02/02/2015

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de 
setembro 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: 0500077-87.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Aurelio Alves Lopes Me.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de 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: Jose Aurelio Alves Lopes Me.
Documentos da Executada: CNPJ: 65928160000140
Execução Fiscal nº: 0500077-87.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 08/01/2010 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3732913 e/ous
Valor da Dívida: R$757,86 em 09/10/2014

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 DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0503170-39.2006.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Nelson de Jesus

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Nelson de Jesus
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0503170-39.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/08/2006 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1797056 e/ous
Valor da Dívida: R$848,64 em 27/10/2006

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
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Altair Fernandes Carvalho

Anúncio do passado
Folha do Norte, 1909

Respirar o ar puro da 
Mantiqueira... Mais que 
desejo de viver sob um 
clima mais saudável, era 
a esperança de sobreviver 
às doenças respiratórias 
naquele fi nal de século 
XIX e início do século XX. 
Aos enfermos, em tempo 
de primitivos transportes, 
o recurso eram os animais 
de tração, cavalos, burros, 
mulas e bois. Destino: os 
Campos do Jordão, muni-
cípio então procurado por 
motivos medicinais e, ain-
da, não turísticos.

Era doloroso para mui-
tos, e especialmente para 
os médicos pindamo-
nhangabenses, doutores 
Emílio Marcondes Ribas e 
Victor Godinho, que a úni-
ca alternativa dos doentes 
para subir a serra fosse 
no lombo da montaria ou 
nas improvisadas padiolas 
adaptadas nos animais de 
tração.

Daí os apelos dos mé-
dicos Emílio e Victor jun-
to aos governantes, para 
que autorizassem a cons-
trução de uma ferrovia li-
gando Pindamonhangaba 
a Campos do Jordão. Ani-
mava a todos a possibili-
dade de facilitar a locomo-
ção, daqueles que sofriam 
de doenças respiratórias, 
para o alto da serra, onde 

o clima era propício ao 
tratamento dos mesmos.

Um sonho que se con-
cretizou naquela manhã 
de domingo, 15 de novem-
bro de 1914, dia da Pro-
clamação da República, 
quando a locomotiva Pru-
dente de Morais serpen-
teou Mantiqueira acima 
entre várzeas, fazendas 
e matas, resfolegou por 
entre verdejantes monta-
nhas, até que fi nalmente 
avistou seu destino: os 
belos Campos do Jordão! 
Estava ofi cialmente inau-
gurada a sonhada e tão 
necessária ferrovia.

Naquele dia, há mais 
de 100 anos, a “Prudente 
de Moraes”, denomina-
ção em homenagem ao 
engenheiro orientador da 
construção da estrada, ha-
via subido a serra a todo 
vapor, pois ainda não era 
eletrifi cada. Havia ven-
cido as rampas, os 47km 
entre Pinda e Campos do 
Jordão, alcançando os 
1.743 metros de altitude. 

Eletrifi cação, a inaugu-
ração

Foi em 1924, que a 
ferrovia adotou a tração 
elétrica para movimen-
tar suas automotrizes. A 
inauguração desse serviço 

A eletrificação da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão

PINDAMONHANGABA 24 DE FEVEREIRO DE 2016QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
HISTÓRIA

foi notícia no jornal local 
(extinto) Folha do Norte 
(edição de 28/12/1924).

A FN destacou a pre-
sença do governador 
Carlos de Campos, vin-
do especialmente para o 
ato solene. A comitiva te-
ria chegado em Pinda às 
2h15, madrugada do dia 
21 de dezembro daquele 
ano. O trem presidencial 
fi cou em um desvio da Es-
trada de Ferro Central do 
Brasil e, pela manhã, após 
um chocolate servido pela 
direção da EFCJ, foram 
para Campos do Jordão, 
onde o governador de-
clarou ofi cialmente inau-
gurada a eletrifi cação da 
ferrovia.  

De volta a Pinda, o go-
vernador foi recepcionado 
como hóspede na residên-
cia do dr. Dantas da Gama. 
Em seguida, ele e seus as-
sessores participaram de 
um banquete no salão no-
bre da Câmara Municipal, 
no Palacete Barão do Ita-
peva, que também sediava 
a Prefeitura. Ali foi sauda-
do em discurso proferido 
pelo dr. Alfredo Machado 
e agradeceu, exaltando a 
“Princesa do Norte” e seu 
povo.

Em continuidade ao 
programa festivo elabo-
rado para comemorar a 

inauguração, houve sarau 
na casa do dr. Dantas da 
Gama. Com danças, músi-
ca e muita palestra. O sa-
rau prosseguiu até às três 
horas, quando o governa-
dor e sua comitiva tiveram 
que se despedir, pois ha-
viam sido avisados que às 
3h15 sairia o especial com 
destino à capital paulista.  

O jornal Folha do Nor-
te, órgão do Partido Repu-
blicano Municipal, tinha 
como diretor o próprio dr. 
Alfredo Machado, políti-
co local responsável pelo 
discurso de saudação ao 
governador. O redator-
chefe era o dr. Dantas da 
Gama, que cedeu sua resi-
dência para a hospedagem 
e a realização do sarau em 
homenagem ao chefe de 
Estado.

A repercussão positiva 
da acolhida de Pindamo-
nhangaba à comitiva do 
governo fi cou comprova-
da na correspondência re-
cebida pelo prefeito Ben-
jamin da Costa Bueno e 
pelo presidente da Câma-
ra, Manoel Ignácio Mar-
condes Romeiro, fazendo 
referências à memorável 
festa. Entre os telegramas 
destacava-se o do gover-
nador, endereçado ao pre-
sidente da Câmara:

“Cumpro agradável de-
ver de renovar-lhe meus 
sinceros agradecimen-
tos pelas muitas provas 
de atenção com que me 
cumulou nessa cidade 
quando aí estive em inau-
guração da tração elétrica 
da Estrada de Ferro Cam-

pos do Jordão – Cordiais 
saudações – Carlos de 
Campos”

Tração elétrica, o 
serviço

Naquela edição a Fo-
lha do Norte deu enfoque 
à visita do governador e 
aos festejos da inaugura-
ção, o serviço de eletrifi -
cação não foi comentado. 
Encontramos comentá-
rios a respeito da eletrifi -
cação ocorrida em 1924, 
em exemplar do jornal 
Tribuna do Norte, edição 
de 13/12/1931. O periódi-
co divulga que a empresa 
responsável pela execu-
ção do serviço havia sido 
a The Electric Co. e que: 
“A corrente adotada foi  a 
contínua, de 1.500 volts, 
em que se converte, na 
subestação da estrada, em 
Eugênio Lefévre, à corren-
te trifásica recebida da Li-
ght and Power sob tensão 
de 30 mil volts”.

A mencionada edição 
da Tribuna destaca o fato 
da adoção da tração elétri-
ca ter aumentado a recei-
ta da ferrovia e constata 
o efeito positivo com as 
seguintes comparações: 
o número de passageiros, 
que em 1917 havia sido 
de 4.083, elevara-se para 
96.553 em 1929 (em 12 
anos); as mercadorias, 
em igual período, eleva-
ram de 1.408 para 10.806 
toneladas; a receita, de 
23:013$500, em 1916, 
passara a 799:878$075 
em 1929. E que os núme-
ros só não continuavam 

sendo favoráveis à EFCJ 
devido a uma crise econômi-
ca que estava ocorrendo na 
época, prejudicando o exer-
cício fi nanceiro da ferrovia.

Usina Izabel
Em “As Ferrovias do 

Brasil”, de João Emílio 
Gerodetti e Carlos Cornejo 
(Solaris Edições Culturais, 
São Paulo-SP, 2005), no 
capítulo referente à EFCJ 
consta que no início ela 
dispunha de duas locomo-
tivas a vapor: Catarina e 
Piracuama; em 1916 estas 
foram substituídas por lo-
comotivas a gasolina; em 
1924, surgiram as auto-
motrizes elétricas e poste-
riormente vieram “os bon-
des do extinto Tramway 
do Guarujá, que trafegam 
na ferrovia até hoje”.

Dos mesmos autores e 
editora, o livro Lembran-
ças de São Paulo (publi-
cado em 2003), na trans-
crição de um artigo de 
Mário de Sampaio Ferraz 
faz referência ao local de 
onde vinha a energia elétri-
ca que fazia movimentar as 
automotrizes da ferrovia no 
ano de 1941. O autor se re-
fere à histórica hidrelétrica 
Izabel, localizada em Pin-
damonhangaba, no sopé da 
Mantiqueira, adquirida em 
1927 pela Light. Batizada 
de Izabel por um marido 
apaixonado pela esposa, 
essa usina utilizava-se das 
águas do ribeirão Sacatra-
po, estancado a 2.200 me-
tros de altitude (ver página 
de história da TN, edição 
de 23/9/2005).

Divulgação

Em 1924,  a Estrada de Ferro Campos do Jordão adotou a tração elétrica 
para movimentar suas automotrizes

Arquivo TN

A Estrada de Ferro Campos do Jordão tem investido em equipamentos 
com alta tecnologia, para garantir viagem rápida entre as cidades

Hoje, a EFCJ possui veículos modernos e confortáveis


