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Zumbalada une dança 
e solidariedade para 
arrecadação de fraldas
Um grupo de cinco profes-

soras de dança vai par-
ticipar do Zumbalada, 

promovido pela Fundação José 
Carlos da Rocha, para arreca-
dar fraldas geriátricas para 
serem distribuídas para lares 

atendidos pela instituição.
A zumba acontece neste sá-

bado (10), às 16 horas, na As-
sociação Atlética Ferroviária. 
Para entrar basta levar um pa-
cote de fralda geriátrica (tama-
nho G) ou R$ 10.

PÁGINA 5Zumba melhora o condicionamento físico

Um grupo de alunos da 
escola do Sesi de Pindamo-
nhangaba está em Presidente 
Epitácio para disputar a eta-
pa estadual de um torneio de 
robótica. O objetivo dos seis 
alunos e do professor Lucas, 
que compõem a equipe, é ob-
ter classificação para a fase 
nacional, a  Robótica da First 
Lego League – FLL.

Este ano, o desafi o proposto 
pelos organizadores é criar fer-
ramentas que facilitem a intera-
ção entre humanos e animais.

O projeto de Pindamonhan-
gaba é o Cabee – Central de Ali-
mentação para Abelhas – onde 
uma plataforma automatizada 
vai fornecer xarope para esses 
insetos se alimentarem.

PÁGINA 3Alunos com o projeto ‘Cabee’ que auxilia na alimentação das abelhas

Os estudantes da escola pro-
fessor Pedro Silva, no bairro das 
Campinas, participaram do ‘I Fó-
rum para Melhoria do Ambiente 
Escolar’, realizado pelo Coalizão 
na segunda-feira (5).

No evento, os alunos do 9º ano 
do Fundamental até o 3° do En-
sino Médio colocaram em pauta 
os problemas que eles enxergam 
na escola e debateram soluções 
viáveis para melhorias.

Segundo o Coalizão, a ideia é 
realizar mais fóruns em outras 
escolas, para que haja mais har-
monia em todos os locais.

PÁGINA 3Ação foi idealizada pelo projeto Bairro Pinda, com o C oalizão, PM e Diretoria de Ensino

Estudantes debatem soluções para escolaCEU DAS ARTES 
PROMOVE 
FORMATURAS

PÁGINA 2

HOMEM É PRESO 
POR TRÁFICO 
NO KARINA

PÁGINA 3
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DITORIALE
Vendas de carros 
volta a crescer, 
mas ainda não 
refl ete melhorias 
signifi cativas

Depois de várias quedas consecutivas, fi nal-
mente a indústria automobilística deu uma res-
pirada.

Segundo a Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (Anfavea), as 
vendas de veículos novos subiram 12% em no-
vembro em comparação a outubro.

Em tese é uma informação valiosíssima, ain-
da mais quando o país encontra-se mergulhado 
numa profunda crise, porém é cedo para come-
morar, pois é apenas o resultado de um mês.

O importante nessa e em outras situações 
econômicas é analisar a famosa ‘curva’. Por 
hora, não chega a ser uma ‘curva’ e sim um pe-
queno ‘desvio’ que poderá resultar na reversão 
do quadro desesperador do país se mantiver a 
tendência.

Não que estejamos sendo pessimistas, mas 
vale lembrar que, de acordo com o balanço da 
produção e vendas das montadoras, no com-
parativo com novembro de 2015, no entanto, 
houve queda de 8,7%. Em novembro do ano 
passado, foram vendidas 195,2 mil unidades, 
enquanto no mesmo período deste ano o total 
fi cou em 178,2 mil.

No acumulado de janeiro a novembro, 1,846 
milhão de unidades de veículos novos foram 
vendidas, uma retração de 21,2% em relação a 
igual período de 2015. O número chega próxi-
mo ao que foi vendido em 2006, quando foram 
comercializados 1,723 milhão de carros. Em dez 
anos, o pico de vendas ocorreu em 2012 (3,443 
milhões de unidades).

Com esses dados, ninguém acreditará que 
está vivendo em um conto de fadas. Pelo con-
trário, parece um pesadelo sem fi m.

Sem desfecho feliz, e já era de conhecimento 
de todos, aliás, é o que o governo está fazendo 
com a Previdência, mas este é um assunto para 
digerirmos com calma, muita calma, afi nal de 
contas pode ser que levemos 49 ou 65 anos para 
nos acostumarmos com a ideia. Mas vamos dei-
xar este tema para quinta-feira ou sexta-feira.

O que vale, hoje, é apenas uma refl exão sobre 
os dados da Anfavea, que também comemora a 
elevação na produção, pois a de novembro re-
gistrou crescimento de 22,4% em relação a ou-
tubro. “Este foi o melhor mês de produção desde 
agosto de 2015”, destacou o presidente da Anfa-
vea, Antonio Megale. “No acumulado chegamos 
ao nível de 2004, mas vem mostrando cresci-
mento importante no último mês, em dezembro 
devemos ter produção também acima das 200 
mil unidades”, afi rmou.

Será que continua? Esperamos que sim.

Muitas dúvidas

Curso capacita para 
mercado de trabalho

O Centro de Artes e Espor-
tes Unifi cado - CEU das Artes 
de Pindamonhangaba realiza a 
partir desta quarta-feira (7), no 
auditório do centro, uma série 
de formaturas das capacitações, 
projetos e ofi cinas realizadas no 
quarto bimestre de 2016, para 
mais de 150 participantes.

Nesta quarta-feira, às 9h30, 
os alunos do curso de qualifi-
cação profissional de Cuidador 
de Idosos receberão o certifi-
cado.

Já na sexta-feira (9), às 15 
horas, será a vez dos alunos dos 
cursos de Camareira, Camareiro 
e Programa Time do Emprego.

No dia 15 de dezembro, às 17 
horas, os participantes das ofi ci-
nas e teatro e de inglês básico, e 
também do Projeto Jovem Con-
dutor Cultural, recebem seus 
certifi cados. 

Segundo a coordenação do 
CEU das Artes, esses cursos 
qualifi cam seus participantes 
para as vagas de mercado nes-

sas áreas. No caso do Jovem 
Produtor Cultural, o projeto 
atua na socialização dos parti-
cipantes e é uma oportunidade 
de trabalhar a cidadania, a valo-
rização da cultura, do turismo e 
patrimônios históricos, além de 
resgatar valores e dar oportuni-
dade aos participantes para que 
possam se posicionar no merca-
do de trabalho.

O CEU das Artes fi ca na ave-
nida das Orquídeas, 395, no 
Vale das Acácias.

ESTUDANTES DE ESCOLA 
ESTADUAL VISITAM A GERDAU

A Gerdau Pindamonhanga-
ba recebeu na última semana, 
uma visita especial dos alunos 
da Escola Estadual Ismênia 
Monteiro de Oliveira, que le-
vou seus formandos do 8° e 
9° ano à uma visita na sede da 
empresa. Durante o encontro, 
os jovens puderam conhecer 
o processo da Usina Digital, 
iniciativa que tem promovido 
a otimização dos processos in-
dustriais por meio do uso de 
mobilidade e de aplicativos. 
A atividade integrou a parte 

final do curso de empreende-
dorismo da instituição de en-
sino.

 Os alunos realizaram uma 
visita guiada pela usina acom-
panhados por um engenheiro 
da companhia, com passagem 
pelo pátio de reciclagem de su-
cata, onde o processo da Usina 
Digital é iniciado. Além disso, os 
estudantes puderam acompa-
nhar, em um seminário, o passo 
a passo do processo de fabrica-
ção do aço, bem como a história 
da Gerdau no Brasil.

“Na visita, nossos alunos pu-
deram conhecer na prática os 
conceitos apresentados em nos-
sas aulas de empreendedorismo, 
além de conhecer a missão, visão 
e valores da companhia. Acredi-
tamos na parceria entre o mundo 
empresarial e o acadêmico para 
que nossos jovens estejam cada 
vez mais aptos a prosperarem 
profi ssionalmente, tornando-se 
cidadãos autônomos, solidários 
e competentes”, destaca a pro-
fessora Lucivânia Silva, uma das 
coordenadoras do projeto. 

Visita complementou a parte final do curso de empreendedorismo

Alguns dos mais de 150 participantes dos cursos oferecidos pelo CEU das Artes

Divulgação

Divulgação
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O Coalizão Pinda reali-
zou o ‘I Forum de Alunos 
para Melhoria do Am-
biente Escolar’ na Escola 
Professor Pedro Silva, no 
bairro das Campinas, na 
segunda-feira (5).

No evento, que foi ide-
alizado pelo projeto Pinda 
Bairro e contou com a pre-
sença do Coalizão, Polícia 
Militar e Diretoria de En-
sino, os alunos do 9º ano 
do Fundamental até o 3° 
do Ensino Médio coloca-
ram em pauta os proble-
mas que eles enxergam na 
escola, e a partir disso foi 
feito um debate para que 
ocorram os mesmos sejam 
solucionados.

Um grupo de agentes 
multiplicadores foi cria-
do para que essas pro-
postas de mudança se-
jam colocadas em ação. 
Julia Stefanie, uma das 
agentes e voluntária do 
Coalizão, vê uma ação 
positiva na reunião. 
“Foi tudo muito pro-
dutivo, houve bastante 
conversa e imagino que 
muita coisa vai mudar e 
vai ficar bem melhor”, 
disse.

A ideia é realizar mais 
fóruns em outras escolas, 
para que o relacionamen-
to nas escolas seja o me-
lhor possível, para todos 
os lados.

Equipe de robótica do Sesi cria 
projeto para alimentar abelhas

Coalizão promove fórum 
para melhorias em escola

A robótica é tema re-
corrente no Sesi de Pin-
damonhangaba. Há qua-
tro anos participando de 
campeonatos, a escola co-
leciona troféus e boas par-
ticipações.

Na segunda-feira (5), 
seis alunos do Ensino Fun-
damental e uma do En-
sino Médio embarcaram 
para a cidade de Presi-
dente Epitácio, junto com 
Lucas, técnico da equipe, 
para a etapa estadual do 
torneio de robótica, que é 
uma seletiva onde apenas 
escolas Sesi-SP partici-
pam para tentarem chegar 
à fase nacional do Torneio 
de Robótica da First Lego 
League – FLL.

Chega a ser como um 
torneio a parte, por conta 
da quantidade de equipes 
que as escolas da rede têm 
no estado de São Paulo.

Na temporada 2016/2017, 
batizada de Animal Allies 
(aliados animais, em por-
tuguês), pessoas e bichos 
devem se aliar na missão 
de fazer a vida melhor 
para todos. Os partici-
pantes deverão identificar 
problemas de coopera-
ção entre seres humanos 
e animais e desenvolver 
soluções inovadoras. A 
pontuação de cada time 
é baseada em três requi-
sitos: projeto de pesquisa 
(inovação, apresentação e 
pesquisa); projeto do robô, 
que apresenta missões que 
mostram como a tecnolo-
gia e a inovação permiti-
ram que seres humanos e 
animais interajam e coo-
perem em benefício mútuo 

(design do robô, progra-
mação e estratégia e inova-
ção); e core values (inspi-
ração, trabalho em equipe 
e profissionalismo). 

Projeto de pesquisa 
O projeto de pesquisa 

do Sesi Pinda é o ‘Cabee’. 
A Central de Alimentação 
para abelhas auxilia na 
alimentação desses inse-
tos, que estão entrando 
em extinção. A forma uti-
lizada nos dias atuais é 
toda improvisada, como 
explicam os estudantes, 
e com isso há a perda de 
abelhas e custos a mais 
para os apicultores. O Ca-
bee funciona a partir de 
uma central comandada 
por um arduino (placa que 

permite a automação de 
projetos eletrônicos e ro-
bóticos por profissionais 
e amadores) que controla 
uma bomba que a cada 
tempo programado envia 
o xarope para as abelhas 
no comedouro. Dessa for-
ma o apicultor não precisa 
ir todo dia ao apiário, di-
minuindo seus gastos, e 
é melhor para as abelhas, 
porque se expõem menos.

A ‘Optimus Pinda’ é 
composto por Luís Hen-
rique, do 6° ano; Luiz 
Guilherme, Ana Júlia Fer-
reira, Júlia Pacheco e Fe-
lipe Leonardo, todos do 
8° ano; Maria Julia, do 
9° ano e Carolina Aran-
tes, a mentora da equipe, 
do 1° ano do Ensino Mé-

dio. Lucas Silva, o técnico 
da Optimus, conta que é 
sempre um grande desafio 
com grande satisfação no 
final. “A equipe é sempre 
renovada, esse ano, por 
exemplo, só dois alunos 
já tinham participado da 
robótica, além de ser sem-
pre um novo tema. Então 
a gente trabalha bastante 
e ver a evolução deles, das 
ideias, é realmente muito 
bom”, afirma.

A equipe ficou em 2° 
lugar na Seletiva Regional 
e viajou na segunda-feira 
(5). A Seletiva Estadual 
aconteceu na terça-feira 
(6) e prossegue nesta quar-
ta-feira (7), com a apresen-
tação do ‘Cabee’ e do desa-
fio do robô pelos alunos.

Equipe Optimus Pinda 
foi competir em mais 
uma fase do torneio 
de robótica

Para a preparação 
da equipe para 

as competições o 
Sesi disponibiliza 

a mesa e os 
equipamentos

Divulgação

Divulgação

adolescente com 
mandato de internação 
é apreendido

Equipe da Força Tática 
da Polícia Militar abordou 
um rapaz em atitude sus-
peita no bairro Karina, no 
Distrito de Moreira Cesar, 
na madrugada de domin-
go (4). Durante revista 
nada foi encontrado, mas 
em entrevista aos poli-
ciais, ele confessou que 
armazenava entorpecen-
tes em sua casa. 

A equipe se deslocou 
até a residência, localizan-
do uma caixa de papelão 

contendo 41 embalagens 
de eppendorf vazios com 
40.800 unidades, uma 
balança de precisão, cinco 
rolos de fitas, três pacotes 
de sacolas, 31 porções de 
maconha e 18 pinos cheios 
de cocaína dentro de uma 
bolsa e R$ 20 na estante 
da sala.

A ocorrência foi apre-
sentada no plantão de 
Polícia Judiciária, onde o 
homem está à disposição 
da Justiça.

Polícia

Durante patrulhamen-
to, por volta das 15h23 da 
sexta-feira (2), a Rocam 
- Ronda Ostensiva Com 
Apoio de Motocicletas 
percebeu um indivíduo 
suspeito, andando pela 
rua Wilson Pires César 
no Cidade Jardim. Ao ser 
abordado, nada de ilíci-

to foi encontrado com o 
adolescente de 14 anos, 
porém, durante pesquisa 
foi constatado um man-
dato de internação por 
roubo.

A ocorrência foi apre-
sentada do Distrito Poli-
cial, onde o menor ficou 
detido.

homem admite 
esconder drogas 
em casa e é preso

Divulgação

Evento idealizado pelo projeto Pinda Bairro contou com a presença do 
Coalizão, Polícia Militar e Diretoria de Ensino
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS SOCIEDADES AMIGOS DE BAIRRO DE 
PINDAMONHANGABA, CNPJ: 04.002.452/0001-63 sediado Á RUA NICOLAU 
MARTINS GRANATO, 47, CRISPIM, PINDAMONHANGABA – SP, no uso de suas 
atribuições, que lhe confere os ESTATUTOS SOCIAIS, convoca os Associados 
e membros da Diretoria, em gozo dos seus direitos sociais, para participarem 
as ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 07 de 
DEZEMBRO DE 2016 às 20h, a RUA NICOLAU MARTINS GRANATO, 47, CRISPIM, 
PINDAMONHANGABA – SP, CEP. 12402-140, para o fim de deliberarem sobre a 
seguinte pauta: DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.
PINDAMONHANGABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

ISMAR RUFATO - PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 282/16 – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba autua a IGREJA EVANGÉLICA BOLA 
DE NEVE por perturbação do sossego público com sons excessivos evitáveis, de 
acordo com laudo de medição da CETESB executado em 17/05/2015, infringindo o 
disposto na legislação vigente (Art. 52 da Lei Municipal 1.411/74 [Código de Posturas 
Municipal]) para que no prazo de 5 dias a contar da data desta publicação o mesmo 
apresente defesa da multa de R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta Reais) de  
acordo com o Artigo 57 da Lei 1.411/74 (Código de Posturas Municipal).

EDSON MACEDO DE GOUVEA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 281/16 – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba autua o Sr, CHRISTIAN DOUGLAS SANTOS 
CARVALHO por exercer atividade comercial e de prestação de serviços (comércio e 
fabricação de portões automáticos, reforma em geral em portões, automatização de 
portões, câmeras de segurança, esquadrias de ferro, cerca elétrica, interfones e alarmes) 
sem alvará municipal, infringindo o disposto na legislação vigente (Art. 175 da lei municipal 
1.156/69 [Código Tributário Municipal], Art. 11 da Lei Municipal 4.111/2003 [Lei Ordinária 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza] e Artigo 128 da Lei Municipal 1.411/74 
[Código de Posturas Municipal]) para que no prazo de 5 dias a contar da data desta 
publicação o mesmo apresente defesa da multa de R$ 1.238,10 (Mil duzentos e trinta e 
oito Reais e dez centavos) de  acordo com o Artigo 72 da Lei 1.156/69 (Código Tributário 
Municipal) e Artigo 44 da Lei 4.111/03 (Lei Ordinária do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza).

EDSON MACEDO DE GOUVEA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                             
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COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 0773 DATA PROTOCOLO: 18/06/2015 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA 33243364817 
CNPJ/CPF: 22.530.749/0001-83 
ENDEREÇO: RUA ARCEBISPO DOM JOSÉ MARCONDES HOMEM DE MELLO N°: 42 
COMPLEMENTO: LOJA 05 BAIRRO:    CENTRO 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400.250 UF: SP 
RESP. LEGAL: LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA CPF: 332.433.648-17 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 11/11/2016, A solicitação de Licença de Funcionamento de RESTAURANTES E SIMILARES, em 
razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 174/2016 DE 
03/11/2016, Contrariando o disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978. 
 

Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2016. 
 
 

Rafael Lamana 
Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                             
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COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 0880 DATA PROTOCOLO: 06/08/2014 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: JUSSARA APARECIDA SIQUEIRA - ME 
CNPJ/CPF: 20.689.911/0001-85 
ENDEREÇO: AV PREFEITO NICANOR RAMOS NOGUEIRA  N°: 889 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  ARARETAMA 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12423-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: JUSSARA APARECIDA SIQUEIRA CPF: 422.369.668-81 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 11/11/2016, A solicitação de Licença de Funcionamento de RESTAURANTES E SIMILARES, em 
razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 174/2016 DE 
03/11/2016, Contrariando o disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978. 
 

Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2016. 
 
 

Rafael Lamana 
Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** RESCISÃO CONTRATUAL ***

PREGÃO Nº 161/2016 (PMP 16007/2016) 

Foi firmado o termo de rescisão contratual amigável, de 16/11/2016, ao contrato 
198/2016, que cuida de “contratação de alimentação no período noturno para jurados 
e integrantes dos grupos teatrais que participarão do Feste – Festival Nacional de 
Teatro”, assinando pela contratante a sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, 
e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o sr Carlos 
César Rezende. 

PREGÃO Nº 163/2016 (PMP 16010/2016) 

Foi firmado o termo de rescisão contratual amigável, de 16/11/2016, ao contrato 
199/2016, que cuida de “contratação de alimentação para jurados e integrantes dos 
grupos teatrais que participarão do Feste – Festival Nacional de Teatro”, assinando 
pela contratante a sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada, 
empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o sr Carlos César Rezende. 

CONSELhO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONhANGABA.

15ª Reunião Ordinária do biênio 2015/2017.
 
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e local abaixo: 
 
DATA: 13 de Dezembro de 2016, terça-feira.
HORÁRIO: 18h30 com duração aproximada de 2 horas.
LOCAL: Praça da Cascata
ENDEREÇO:Praça Mons. Marcondes, centro.
 
PAUTA 
 
- Abertura;
- Medalha de honra ao mérito “ Athayde Marcondes”;
-CMPHCAAP e CMCP;
-Câmara dos vereadores;
- Informes.

A reunião é aberta à população e todos estão convidados. 
  
Pindamonhangaba, 06 de Dezembro de 2016.
 

 Juliana Vasques de Andrade
Segunda Secretária do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 283/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr a),  JUSTINIANO 
ANTUNES NETO,  responsável pelo imóvel em abandono, situado a RUA ABEL 
CORREA GUIMARÃES,  SNR.  Bairro VILA RICA , inscrito no município sob a sigla 
SO111311056000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 
 
 

1 

Pindamonhangaba, 6 de dezembro de 2016.

RESPOSTA AOS RECURSOS APRESENTADOS AO PROCESSO DE REMOÇÃO – EXERCÍCIO 2017: 

- Elisa Maria de Melo Duque  -  Indeferido 

- Francine Domingues Perrota  - Indeferido

eÉátÇzxÄt ZÉÇ†tÄäxá x f|Äät 

Diretora do Departamento de Gestão Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.983, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.    
Denomina a Rua Seis do Loteamento Residencial Vila Romana de SEBASTIÃO 
MENEZES CORDEIRO
(Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de SEBASTIÃO MENEZES CORDEIRO,  a Rua Seis do 
Loteamento Residencial Vila Romana.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de novembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.743, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Luciana Viana, encarregada de setor, para 
responder interinamente como Autoridade de Trânsito Municipal.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
26 de outubro de 2016.
Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de novembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  N.º 4.744, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento nos arts. 14 e 18 da Lei Complementar 
nº 01, de 19 de janeiro de 2004, alterada pela Lei Complementar nº 44, de 07 
de outubro de 2014;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º  NOMEAR, para constituir o Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba, os senhores abaixo relacionados: 

I – Indicados pelo Prefeito 
 Titular:    Sidervan Luis Alves – Superintendente do Fundo de 
Previdência Municipal;
 Suplente:  Antonio Carlos Bertoni Alvares

II - Indicados pelos servidores ativos e inativos do Poder Executivo
 Titular:    Francisco Piorino Filho
 Suplente:  Regina Aparecida da Silva Araújo Ricotta

III - Indicados pelos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo
 Titular:    Roberto Pereira de Souza 
 Suplente:  Vicente de Oliveira Santos

Art. 2º NOMEAR, para constituir o Conselho de Fiscal do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, os senhores abaixo relacionados: 

I  -  Indicados pelo Prefeito:
Titular:  Alyne Santos Ribeiro Lima -Presidente do Conselho Fiscal do Fundo de                  
Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
Suplente:  Thiago Vieira Carvalho

II  -  Indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Executivo
Titular:   Edith Alves Moreira

III  -  Indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo
Titular:   Rômula Maria Soares 

Art. 3º O mandato dos membros dos conselhos será gratuito e considerado 
honorífico de 02 (dois) anos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2016.

 Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de 
novembro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.745, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e ratificando a Ata do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, datada de 07/06/2016, 

R E S O L V E :

Art. 1º Alterar os membros da alínea “d” do inciso II da Portaria Geral nº 4.488, de 
25/06/2016 que constitui o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, a saber:
“II - ...
d) Titular:   Milton Kaor Nishida Jr.
Suplente:  Arq. Tereza Cristina da Silva Villela”

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 07 de junho de 2016. 
    
Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Maria Aparecida Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de novembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0503425-55.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal  
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Luciano J Monteiro 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Imposto 
Predial. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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: Luciano J Monteiro dos Santos 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0503425-55.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal -  
Data da Inscrição: 25/10/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0135.14.03.030 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0509223-94.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jose Clementino das Dores 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 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 úteis, 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 Clementino das Dores 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0509223-94.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição:18/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 37.941,57. 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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era o ano de 2014, 
quando as amigas Clei-
de e Marcela, unidas por 
laços familiares, Cleide 
é casada com o primo de 
Marcela, decidiram que 
seriam também sócias, 
resolveram se aventurar 
num empreendimento co-
mercial. 

Foras do mercado de 
trabalho, mas possuidoras 
de significativa experiên-
cia profissional, Cleide ha-
via atuado no mercado fi-
nanceiro por, pelo menos, 
20 anos, Marcela trazia 
outros 20 de bons serviços 
prestados, inclusive em 
fábricas. As amigas, que 
muito se assemelhavam 
nos gostos e predileção, 
também se preocupavam 
com a consciência am-
biental. Por conta disso, 
optavam por um empre-
endimento que se en-
volvesse o comércio de 
produtos, seriam os não 
agressivos ao ecossistema.  

Começaram então as 
pesquisas na internet so-
bre as questões de maior 
impacto no meio ambien-
te. As navegações eram 
voltadas para temas rela-
cionados  ao consumismo 
desenfreado e alternati-
vas de produção de forma 
sustentável. Foi quando 
Cleide conheceu a malha 
ecológica, que têm em sua 
composição fibras natu-
rais ou de materiais reci-
clados, como algodão or-
gânico, fibra de bambu e 
garrafas Pet.  Como nos-
sa região é reconhecida 
pelo pioneirismo em cole-
ta seletiva, elas foram em 
busca de unidades locais 
especializadas no comér-
cio de produtos do gênero 
e, surpresa!!! nada encon-
traram! era a oportunida-
de que esperavam.

O início

Assim, após adquiri-
rem diversas marcas na-
cionais com esse conceito 
e com um empurrãozinho 
do destino, em setembro 
de 2015, Cleide e Marce-
la deram início à tekoha 
Brasil Camisetas ecoló-
gicas. No mês seguinte, 
compraram a primeira re-
messa de malhas, fabrica-
das no Rio Grande do sul 
e, por intermédio de par-
cerias com costureiras de 
Pindamonhangaba, foram 
desenvolvidas as primei-
ras camisetas baby look.

Uma da metas da em-
presa era que as estampas 
valorizassem motivos e 
artistas locais e nacionais. 
Daí a decisão de estabele-
cer parcerias com artistas 
e fotógrafos da região para 
a confecção das estampas. 
Motivos locais como a Re-
serva ecológica do trabi-
ju, Palacete das Palmei-
ras (sede do Museu Dom 
Pedro i e Dona Leopol-
dina) etc., estampam ar-
tisticamente as camisetas 
tekoha, que começaram a 
ser vendidas em dezembro 
de 2015, através de venda 
direta, e em fevereiro de 
2016, via internet.

Atualmente, a tekoha 
Brasil está registrada na 
Associação Cultural e tu-
rística de Pindamonhan-
gaba, participa de eventos 
locais e  nacionais, tendo 
sido a única empresa da 
região do Vale do Paraíba 
participante da Vi Mostra 
de Desing e Moda susten-
tável, ocorrida em outu-
bro em Paraty RJ. evento 
que contou com a partici-
pação de marcas de moda 
sustentável de todo Brasil. 

Outras participações
segundo as empreen-

dedoras, a pretensão da 

Zumbalada une dança e solidariedade 
para arrecadação de fraldas geriátricas

A animação da dança 
e a solidariedade serão 
aliadas para a arreca-
dação de fraldas geri-
átricas pela Fundação 
José Carlos da Rocha no 
sábado (10), na 1ª Zum-
balada, às 16 horas, na 
Associação Atlética Fer-
roviária.

Cinco instrutores de 
zumba, ritmo que con-
quistou as academias ao 
unir ginástica e dança 
embalada por músicas 
latinas, irão conduzir a 
Zumbalada, que pode 
ser praticada por pes-
soas de todas as idades. 

são convidados para 
animar o evento Aman-
da Alves, Karina silva, 
Luciana Gil, nessa Ce-
rezer e Victor santos.

Para participar, bas-
ta levar um pacote de 
fralda geriátrica ta-
manho G ou colaborar 
com R$ 10. A renda 
também será reverti-
da para a compra de 
fraldas, que irão be-
neficiar cerca de 500 
idosos dos 12 lares as-
sistidos pela Fundação 
José Carlos da Rocha 
– sendo 10 na região 
do Vale do Paraíba.

Tekoha Brasil, a camiseta 
ecológica de Pindamonhangaba

 Tekoha, significado da palavra 
Tekoha (pronuncia-se tequô’á) é palavra de origem guarani e significa aldeia guarani. O 

significado completo da palavra, porém, não se reduz ao lugar habitado pelo grupo gua-
rani. Literalmente, significa o lugar do modo de ser guarani, sendo esta categoria modo de 
ser (tekó) entendida como um conjunto de preceitos para a vida, em consonância com os 
regramentos cosmológicos herdados pelos antigos guaranis.  Nem todo lugar habitado por 
populações guaranis são chamados de tekoá, somente são considerados tekoá áreas onde 
foram construídas e são mantidas as as casas cerimoniais da tradição guarani e centro das 
atividades xamânico-religiosas das comunidades.   (Wikipédia)

tekoha Brasil é ser uma 
opção de marca susten-
tável com conteúdo além 
do seu produto final. Para 
isso, desenvolvem ações 
concretas que vão muito 
além do simples comer-
cializar do produto. Como 
atuações nesse sentido 
está a atuação como pa-
lestrantes no 1° Circuito 
de Moda da Univap em 
são José dos Campos, e 
no evento sobre o empre-
endedorismo como car-
reira,  na Unifatea (centro 
universitário de Lorena),   
a doação de mudas de ár-
vores; o lançamento da 

campanha “Água pela Vi-
da”(parceria com o Colé-
gio Aprendiz) para coleta 
seletiva de óleo usado (de 
cozinha) para ser trans-
formado em sabão, forma 
de conscientização das fa-
mílias dos alunos sobre a 
importância  de nossas 
ações para preservação 
da  água.

Mães e emprendedoras
Para Cleide e Marcela, 

o maior desafio como em-
preendedoras e mães de 
crianças pequenas é rea-
lizar o trabalho de casa. 
“Quem vive esta rotina 

sabe! É necessário muito 
foco para realizar as ativi-
dades da empresa no seu 
dia a dia e ainda manter-
se atenta ao compromisso 
materno, vida conjugal e 
afazeres do lar, mas con-
tamos com a participação 
especial da família que 
nos apoia porque sabe de 
nosso comprometimento 
enquanto mães, esposas e 
profissionais”, explicam. 

“O maior desafio do ne-
gócio é realmente mostrar 
que as pessoas são res-
ponsáveis pelas mudanças 
no mundo e que temos 
escolhas melhores, e que 
a tekoha Brasil é uma de-
las”, complementam.

O sonho, a meta...
Neste mês de dezem-

bro, os produtos tekoha, 
camisetas (infantil e adul-
to), baby looks, acessó-
rios e regatas podem ser 
encontrados no estande 
montado na praça Mon-
senhor Marcondes às 
sextas-feiras e sábados; 
diariamente no quintal da 
casa de uma das associa-
das (Quintal tekoha Bra-
sil) e na internet, mas o 
sonho de Cleide Marcela é 

a criação de uma loja. 
“Queremos fazer uma 

loja conceito em moda 
sustentável que vá além 
da venda, que plante uma 
semente no coração das 
pessoas que nos visita-
rem. Assim como já fa-
zemos no evento Quintal 
tekoha Brasil que ocorre  
no quintal de nossas pró-
prias casas é sempre um 
momento de compartilhar 
ideias e ações concretas 
daqueles que se disponi-
bilizam a amar a natureza,  
daqui a alguns anos que-
remos ter este conceito es-
palhado por todo o Brasil 
em forma de franquias”, 
preveem, animadas, as 
empreendedoras.

A tekoha Brasil é uma 
marca de Camisetas eco-
lógicas feitas com 50% Pet 
Reciclado e 50% algodão, 
ou algodão 100% orgâni-
co. “Acreditamos que a es-
colha por um produto sus-
tentável passa pelo modo 
como a pessoa vê e se rela-
ciona com o mundo (modo 
de ser, vide significado da 
palavra tekoha) com res-
peito e atitudes a favor da 
natureza e das futuras ge-
rações”, concluem.

Cleide e Marcela exibem as camisetas com estampas 
que destacam motivos locais, como o palacete que 
sedia o Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
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AlTAir FerNANdes CArvAlho

Pindamonhangaba nos tempos 
dos troles e carruagens

surgimento da estrada de Ferro 
Campos do Jordão esse serviço 
foi extinto.

Para Marcondes, as linhas de 
trole equivaliam às diligências 
norte-americanas, que passamos 
a conhecer nos filmes de faroes-
te. havia também grande núme-
ro de ‘carros particulares’, diz o 
autor referindo-se aos troles, se-
mitroles e caleças pertencentes 
aos cidadãos mais abastados da 
época. “esses veículos eram pu-
xados por um, dois e até quatro 
animais, seus tamanhos eram 
variados desde o mais simples e 

abertos até os maiores, fechados 
e luxuosos”, explica.

havia também os troles de 
passeio. Na edição do Pinda-
monhangabense de 15/3/1876, 
Francisco Antonio de Toledo 
anuncia o aluguel de um com es-
paço para três pessoas e em con-
dições de realizar passeios den-
tro da cidade e também até três 
léguas do centro urbano. edi-
ções da Tribuna do Norte do fi-
nal do século XiX registram ser-
viços especiais de trole durante 
as tradicionais festas de santa 
Ana (bairro de santana, que se 

cer conduções desta cidade até a 
raiz da serra de trole, e de lá até 
os Campos do Jordão, em bons 
animais de sela”.

Pagava-se um valor para ir 
de trole de Pinda ao pé da serra 
da Mantiqueira e de lá pagava-
se para completar a viagem até 
Campos em animais de sela. A 
companhia também dispunha 
do serviço de liteiras (espécie 
de padiola coberta, conduzida 
por dois animais, geralmen-
te bestas), muito utilizado no 
transporte de idosos e doentes 
até Campos. em 1914 com o 

chamava Alto do Barranco) e do 
Bom Jesus, em Tremembé.

Naqueles tempos o trânsito 
nas ruas de Pinda, na cidade, 
nas estradas rurais e até naque-
las que demandavam a outros 
municípios, era feito por mon-
tarias e veículos de tração ani-
mal. daí a importância que se 
dava à conservação das estradas 
e pontes. o estado precário des-
tas e as melhorias reivindicadas, 
eram assuntos constantes nas 
reuniões da Câmara Municipal.

Com o aparecimento do veí-
culo automotor e seu posterior 

aperfeiçoamento, inclusi-
ve para o transporte cole-
tivo, a utilização de veícu-
los de tração animal não 
teve mais razão de existir. 
o acontecimento só não 
foi favorável àqueles cuja 
atividade profissional era 
ligada à existência de tro-
les e similares, como os 
fabricantes. No entanto, 
continuaram a existir as 
charretes, que faziam o 
serviço de táxi, conduzin-
do passageiros aos bairros, 
e as carroças, utilizadas 
no transporte de cargas. 
Charreteiros e carroceiros 
possuíam ponto no centro 
da cidade.

Numa época muito anterior 
aos ônibus, micro-ônibus e ou-
tros veículos de menor porte, 
porém vocacionados ao trans-
porte coletivo de passageiros, 
deslocar-se de um ponto den-
tro de Pindamonhangaba ou 
além do município carecia de 
se aguentar em montaria. Com 
o tempo a coisa foi melhorando. 
Mas as mudanças foram grada-
tivas, passando da montaria aos 
troles (espécie de carruagem 
rústica), depois às jardineiras e 
aos ônibus e demais automoto-
res do gênero.

houve, obviamente, na evo-
lução do transporte em Pinda, 
outros meios, como o uso de ca-
noas que desciam o rio Paraíba 
de são José dos Campos até lo-
rena. A companhia de navegação 
a vapor, que surgiu em 1875 com 
a finalidade de transportar café 
e outros produtos de Caçapava 
para Cachoeira Paulista, onde 
os produtos eram embarcados 
no trem da estrada de Ferro d. 
Pedro ii, com destino ao rio de 
Janeiro (a linha férrea vinda do 
rio só chegava até Cachoeira).

depois, em 1877, com a li-
gação de são Paulo ao rio pela 
estrada de ferro, passando por 
Pindamonhangaba, o trem sur-
giu como moderno e eficiente 
meio de transporte para merca-
dorias e passageiros. Não des-
merecendo a importância das 
marias-fumaça e barcaças, sen-
do o tema desta edição o meio 
de transporte terrestre, foram, 
depois das montarias, os troles 
e veículos similares o principal 
meio de locomoção, tanto no es-
paço urbano como nas viagens 
além das divisas de Pinda.

No tempo das 
carruagens

em o visconde da Palmeira e 
a Cidade Imperial (JAC-Gráfica 
e editora, são José dos Campos/
sP, ano 2000), Maurício Mar-
condes conta que em 1876 havia 
um serviço regular de “trollys” 
(assim era grafado) que ia de 
Taubaté até Cachoeira Paulista, 
passando por Pindamonhanga-
ba, Guaratinguetá e lorena. o 
autor ressalta a importância da 
linha ter como ponto final Ca-
choeira, “pois de lá seguia-se 
para a corte (rio de Janeiro) já 
pela ferrovia”.

da edição de 2/1/1876 do 
jornal “Pindamonhangabense”, 
Marcondes destaca um anúncio 
publicado pela referida linha de 
troles, de propriedade de ribei-
ro & Gonçalves. No anúncio são 
divulgados os preços das pas-
sagens dependendo da cidade 
de destino e tendo como 
ponto de partida Taubaté. 
Também é feita referência 
aos cocheiros dos troles 
os qualificando “como os 
mais antigos e bastante 
conhecidos”.

Uma companhia de 
transportes que em 1886 
trabalhava no percurso 
Pinda/Campos do Jor-
dão é citada por ebe rea-
le em Pindamonhanga-
ba: Cidade do segundo 
reinado (UsP-são Paulo,  
1970). Conforme pesqui-
sa da autora na edição de 
29/10/1886 do jornal Tri-
buna do Norte, tal compa-
nhia se propunha a “forne-

No início era no lombo da montaria que o homem se transportava...

...e transportava aquilo que precisava, ligando as vilas e os mais distantes povoados 
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Os troles, carruagens e similiares eram os “carros particulares” dos abastados 
proprietários de fazendas nos áureos tempos do café

Gerodetti & Cornejo – As Ferrovias do Brasil


	TN0701
	TN0702
	TN0703
	TN0704
	TN0705
	TN0706

