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A partir deste mês de junho, Pindamonhangaba fará parte 
dos “Pontos MIS”, um programa de circulação e difusão audio-
visual que visa promover a formação de público e a circulação 
de obras do cinema, estabelecendo parcerias para criar pon-

tos de difusão audiovisual espalhados pelo Estado. A primeira 
apresentação em Pinda será na sexta-feira (9), às 15 horas, na 
Biblioteca do Castolira. Será exibido o fi lme “O Fantástico Sr. 
Raposo”.
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Estudantes do Ensino Médio ganham 
Prêmio Por Excelência no Estudo 

Ao todo, 200 estudan-
tes do Ensino Médio, de 
escolas das redes pública 
e privada em Pindamo-
nhangaba, ganharam o 
Prêmio Por Excelência no 
Estudo. A premiação, que 
aconteceu na quarta-feira 
(7), é feita pela Tenaris e 
já está na sua 11ª edição. 
Na edição deste ano, os 
200 melhores alunos que 
alcançaram os requisitos 
para a premiação com 
base no ano letivo 2016 
foram contemplados com 
um certifi cado e uma pre-
miação de R$ 1.300 cada.

Pinda integra Pontos do Museu 
da Imagem e do Som do Estado

Obras de 
artista pindense 
chegam a 
Minas Gerais

Felipe Callipo terá suas 
obras expostas em galeria de 
arte na cidade de Tiradentes, 
em Minas Gerais. Callipo é 
um dos artistas que fez com 
que a arte sacra permaneça 
viva até os dias de hoje no 
Vale do Paraíba.

Termina neste 
mês prazo para 
parcelamento 
da anistia de 
juros e multas

Termina no dia 30 de 
junho o prazo para requerer 
o parcelamento da anistia 
sobre juros e multas de 
tributos municipais da 
dívida ativa. A campanha 
começou em março, quando 
era possível parcelar em até 
dez vezes.

SPANI ATACADISTA SEDIA 3ª EDIÇÃO 
DO FESTIVAL DE FOOD TRUCK

POPULAÇÃO DEVE SOLICITAR 
AUTORIZAÇÃO DO TRÂNSITO PARA 
EVENTOS EM VIAS PÚBLICAS

O MAIOR 
CHURRASCO 
DO BRASIL VAI 
AGITAR O VALE 
DO PARAÍBA
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Maurício Campello

Divulgação

Feito em stop motion, o fi lme “O Fantástico Sr. Raposo” é composto por quase 56.000 takes

PÁGINA 5

Em sua 11ª edição, prêmio contemplou os 200 melhores estudantes do Ensino Médio
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Eu indico:

Divulgação

Divulgação

Primavera
Catarina César Mar-

condes da Silva, mais co-
nhecida pelo apelido de 
Kátia, nasceu em Pinda-
monhangaba. Eneida Sil-
va Palma Lima em Belém 
do Pará. Filhas de milita-
res, conheceram-se aos 13 
anos, durante o desfi le de 
aniversário desta “cida-
de princesa”, nos idos de 
1945. Estudavam no Gi-
násio Municipal de Pin-
damonhangaba e o bem-
querer entre as duas foi 
instantâneo. A amizade 
também. 

Verão
Dois anos depois, seus 

pais foram transferidos 
do 2º BCCL – Batalhão de 
Carros de Combate Leve, 
unidade militar do Exér-
cito que se aquartelava 
no local onde desde 1947 
se encontra o 2º Batalhão 
de Engenharia de Com-
bate - Batalhão Borba 
Gato, os Marcondes da 
Silva seguiram para São 
Paulo, os Palma Lima 
para Campinas. Kátia, 
ao passar as férias na 
casa de Eneida, fi cou tão 
encantada com a “cidade 
das andorinhas” que con-
venceu a mãe, Hilda Cé-
sar Marcondes da Silva, 
a residir com a família 
lá. Em Campinas, as duas 
famílias estreitaram for-
temente os laços de ami-
zade que uniam não só as 
amigas como os demais 
irmãos.

KÁTIA & ENEIDA: AS QUATRO ESTAÇÕES DE UMA AMOROSA AMIZADE

Outono
Asnovas transferên-

cias dos Palma Lima para 
Belém do Pará e dos Mar-
condes da Silva para São 
Paulo não impediram que 
Kátia e Eneida cultivas-
sem a fraterna amizade. 
As cartas trocadas entre 
elas noticiavam o pro-
gresso nos estudos, os na-
moros, os noivados e os 
casamentos! Eneida ca-
sou-se em 1955 com Ru-
bens Samuel de Almeida 
e fi xaram residência em 
Goiânia e Anápolis, onde 
nasceram os fi lhos Heg-
mann, Heber e Hermani. 
Kátia graduou-se em His-
tória e, em 1958, casou-
se com Wolmer Alves de 

Brito; em São Paulo nas-
ceram os quatro fi lhos do 
jovem casal: Christiane, 
Elisabeth, Júnior e Lu-
ciana. Embora distantes 
geografi camente, as ami-
gas mantiveram fi rme a 
amizade. Os telefonemas 
encurtavam as distân-
cias, levavam e traziam 
notícias das conquistas 
dos fi lhos, das alegrias da 
vida e dos momentos de-
tristeza e dor. 

Inverno
Os fi lhos cresceram e, 

um a um, foram partindo 
a estudo, a trabalho, para 
suas vidas; a cada parti-
da, o inevitável: o espaço 
vazio da casa da solidão! 
Os maridos também par-

tiram: Eneida fi cou viúva 
em 1967; Kátia, em 2002. 
Desde então, os telefone-
mas entre elas tornaram-
se mais frequentes, com 
hora e data marcados: 
sábado ou domingo à noi-
te. Elas “tricotam” horas 
a fi o, contam das viagens, 
dos médicos, da chegada 
encantadora dos netos e 
bisnetos, da vida que todo 
dia bate na janela e traz o 
sopro divino para a vida 
delas. 

Ao celebrarem seus 
aniversários – Kátia (30 
de maio), Eneida (5 de 
junho), elas passam jun-
tas as duas semanas que 
entremeiam essas datas. 
Eneida pega a ponte aé-
rea Rio – São Paulo e hos-
peda-se na casa da amiga 
para celebrarem a nova 
primavera. Logo após a 
festa de Kátia, elas em-
barcam para a “cidade 
maravilhosa”para feste-
jar com os Palma Lima 
o aniversário de Eneida.  
Nesses dias sem hora 
para dormir e acordar, 
elas conversam o tempo 
todo, assistem a fi lmes e 
peças de teatro, passeiam 
em shoppings, apagam as 
velinhas de seus bolos. É 
uma festa só! Uma alegria 
só! 

- Presente? Que pre-
sente!!! Essa amorosa 
amizade de mais de 70 
anos é perfume sagrado, 
buquê de fl or, pedra pre-
ciosa, amor!

Spani Atacadista sedia 3ª edição 
do Festival de Food Truck

O Spani Atacadista de 
Pindamonhangaba irá 
promover no sábado (10) 
e domingo (11)   mais uma 
edição do tradicional Fes-
tival de Food Truck. O 
evento está em sua tercei-
ra edição e reúne diversos 
trucks que levam à po-
pulação os mais variados 
pratos da gastronomia 
brasileira e estrangeira 
por um preço popular.

O idealizador e curador 
do projeto é o renomado 
chef Felipe Cilli, proprie-
tário do famoso Cilli Tru-
ck, conhecido e apreciado 
pelos paulistanos. Dentre 

os prêmios já conquis-
tados estão o de “Chef  
Revelação” (GoWhere 
Gastronomia), “Melho-
res restaurantes italia-
nos de São Paulo” (Veja 
SP) (Pepe Nero), “Melhor 
capa da revista Prazeres 
da Mesa”, dentre outros.

O 3º Festival de Food 
Truck de Pindamonhan-
gaba irá reunir os melho-
res trucks de São Paulo, 
além a presença do chef 
Felipe Cilli e seus convi-
dados. Durante o evento, 
o Spani Atacadista irá sor-
tear vale brindes para os 
participantes. Chef Felipe Cilli é uma das principais atrações do evento

MR. ROBOT

A indicação desta 
semana, de Adriel Ro-
drigues, é a série Mr. 
Robot. Série dramática 
americana que foi lan-
çada em 2015 e atual-
mente está na segunda 
temporada, mas que 
já foi renovada para a 
terceira. 

“Assisto essa série 
porque eu sempre gos-
tei de produções em 
fi cção que não são dis-
tantes da realidade, pos-
síveis de acontecer”,  diz 
Adriel  e complementa: 
“Eu indico por conta 
de Elliot (personagem 
principal) se perder em 
seus pensamentos e por 
isso  muitas vezes ser a 

realidade de pessoas. 
Como ele teve proble-
mas familiares cedo e 
que não foram  trata-
dos, esses problemas 
de múltiplas perso-
nalidades permane-
ceram até sua fase 
adulta”.

O maior churrasco do Brasil 
vai agitar Vale do Paraíba

Está aberto o ter-
ceiro lote  de convites 
para a 4ª edição do 
Mr. Moo Churrasco,  
que acontece  no dia 
8 de julho, em São 
José dos Campos. 

Organizado pela 
empresa ofi cial do 
Rock in Rio, o even-
to acontecerá numa 
área de 20 mil me-
tros quadrados  para 
atender cerca de 
3.500 pessoas. Para 
os apaixonados por 

churrasco são mais 
de 3,5 toneladas da 
melhor carne.

Serão 30 Estações 
All Inclusive, três 
palcos, 10 shows, 40 
chefs churrasquei-
ros,  passeio de ba-
lão, helicópteros  e  
roda gigante e esta-
cionamento. 

Os ingressos, que 
custam R$ 300, são 
vendidos através do 
site www.semhora.
com.br.

Divulgação
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Incentivando a 
excelência nos estudos 

Há muito tempo ouvimos que a educação 
é o primeiro passo na caminhada para 
uma sociedade mais justa. É por meio 

dela que se promove e se discute a inclusão, o de-
senvolvimento e a ascensão pessoal, social e pro-
fi ssional das pessoas.

Dentro deste contexto, na quarta-feira (07), 
200 estudantes do Ensino Médio de escolas públi-
cas e privadas de Pindamonhangaba ganharam o 
Prêmio Por Excelência no Estudo – realizado pela 
empresa Tenaris Confab.

Para concorrer ao prêmio, os alunos precisam 
atender a requisitos como ter média mínima 9,0 
em todas as matérias, respeitarem o limite máxi-
mo de 15 faltas não justifi cadas por ano e apresen-
tarem boa disciplina no ano anterior à premiação 
(no caso, no ano letivo de 2016).

Paralelo a este prêmio, que está em sua 11ª edi-
ção, surge a primeira edição do concurso cultural 
do jornal Tribuna do Norte – que em 2017 comple-
ta 135 anos de história. De forma muito singela, 
a iniciativa também incentiva o estudo e o debate 
a temas cotidianos; e, mais do que isto, estimula 
a participação dos pais nas atividades escolares e 
resgata memórias literárias sobre este veículo de 
comunicação tão importante para a cidade, para 
a região e para o País. 

Quando poder público, privado e terceiro setor 
se unem pela educação, estimulando o bom desem-
penho escolar e a difusão cultural, quem ganha 
são os estudantes e a sociedade – que se envolve, 
resgata valores e torna-se mais crítica e atuante.

Filhas de militares, Kátia e Eneida se conheceram aos 13 anos
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Víctor Belmonte

Estudantes do Ensino Médio ganham 
Prêmio Por Excelência no Estudo 

AIANDRA ALVES MARIANO 
COM COLABORAÇÃO DE 

VÍCTOR BELMONTE
***

Ao todo, 200 estudan-
tes do Ensino Médio, de 
escolas das redes pública 
e privada em Pindamo-
nhangaba, ganharam o 
Prêmio Por Excelência no 
Estudo. A premiação é fei-
ta pela Tenaris e já está na 
sua 11ª edição.

A solenidade contou 
com a presença de gesto-
res e professores de 29 es-
colas que tiveram alunos 
premiados, além do pre-
feito de Pindamonhanga-
ba, Isael Domingues; do 
secretário municipal de 
Educação e Cultura, Júlio 
do Valle; e da dirigente 
regional de Ensino do Es-
tado de São Paulo, Gicele 
de Paiva Giudice. Tam-
bém compareceram: o 
presidente da Tenaris no 
Brasil, Renato Catallini; 
o presidente da Organiza-
ção Techint, Roberto Vidi-
gal; e a diretora de Recur-
sos Humanos da Tenaris, 
Ivani Silveira.

Para Renato Catallini, 
presidente da Tenaris no 
Brasil, o prêmio é um re-
fl exo da visão da empresa. 
“A Tenaris é comprometi-
da com a Educação, pois 
sabemos que é através 
dela que poderemos me-
lhorar a qualidade de vida 
da nossa sociedade”, afi r-
mou ele.

A dirigente regional de 
ensino, Gicele de Paiva 
Giudice destacou a impor-
tância do prêmio como 
incentivador ao estudo. 
“Sempre digo que esse 
prêmio é o Oscar da Edu-
cação na nossa cidade. É 
importante que os alunos 
tenham mais esse estímu-
lo para buscar a excelên-
cia na busca do conheci-
mento”.

Júlio do Valle, secretá-
rio de Educação, falou do 
papel social da Educação. 
“Principalmente no En-
sino Médio, tudo o que é 
aprendido e assimilado 
será determinante no fu-
turo desses jovens. Me-
lhorar e estimular essa 
busca pelo aprendizado é 
fundamental na formação 

de cidadãos conscientes e 
atuantes dentro da socie-
dade”, ressaltou.

Desde 2007, e contan-
do com o evento deste 
ano, 2.091 prêmios já fo-
ram entregues a alunos do 
Ensino Médio de escolas 
estaduais, particulares e 
uma de Ensino Técnico de 
Pindamonhangaba – rede 
que reúne no total, cerca 
de oito mil alunos. 

Na edição deste ano, os 
200 melhores estudantes 
que alcançaram os requi-
sitos para a premiação 
com base no ano letivo 
2016 foram contemplados 
com um certifi cado e uma 
premiação de R$ 1.300 
cada.

A estudante Yara Fran-
cine Figueiredo, da Esco-
la Estadual Prof. Wadie 
Milad, está no 3º ano do 
Ensino Médio e ganhou o 
prêmio pela segunda vez, 
referente ao seu desempe-
nho no 2º ano. “Me sinto 
uma pessoa muito privile-
giada  por estar ganhando 
esse prêmio. Acho que é 
um estímulo muito bom 
para estudarmos e termos 
um futuro melhor. Eu in-
centivo a todos os meus 
amigos a se esforçarem 
para  ganhar esse prêmio”,  
contou.

Para chegar ao prêmio, 
os estudantes precisam 
registrar média mínima 
9,0 em todas as matérias, 
respeitarem o limite má-
ximo de 15 faltas não jus-
tifi cadas por ano e apre-
sentarem boa disciplina 
(critérios referentes ao 
ano letivo de 2016). A ini-
ciativa tem como objetivo 
estimular e incentivar os 
estudantes que apresen-
tam um excelente desem-
penho escolar durante o 
ano letivo anterior.

Termina neste mês prazo 
para parcelamento da 
anistia de juros e multas

Termina no dia 30 de ju-
nho o prazo para requerer 
o parcelamento da anistia 
sobre juros e multas de tri-
butos municipais da dívida 
ativa. A campanha começou 
em março, quando era possí-
vel parcelar em até dez vezes. 
Em abril, o parcelamento 
passou para nove vezes, em 
maio, para 8 vezes, e agora, 
em junho, o parcelamento 
poderá ser feito em 7 vezes.

O percentual de descon-
to nas multas e juros - que 
é de 90% - não sofre altera-
ção - independentemente da 
quantidade de parcelas.

As pessoas físicas e jurí-
dicas que estão cadastradas 
na dívida ativa, com proces-
sos ajuizados ou não, podem 
procurar a Prefeitura ou a 
Subprefeitura de Moreira 
César para requerer o bene-
fício.

Para ter direito à isenção, 
o requerente precisa estar 
em dia com os tributos mu-
nicipais do exercício de 2017 
e estar com cadastro imobili-
ário e mobiliário atualizados. 
Caso os dados estejam defa-
sados, a Prefeitura poderá 

exigir sua atualização antes 
de conceder a anistia.

O município esclarece 
que a ausência de recolhi-
mento da primeira parcela 
fi rmada de acordo com o be-
nefício da anistia acarretará 
no cancelamento automático 
do parcelamento e na perda 
do direito a novo parcela-
mento. O mesmo ocorrerá 
em caso de falta de paga-
mento de duas parcelas, ven-
cidas, consecutivas ou não.

É importante ressaltar 
que, da segunda parcela em 

diante, a guia não paga até a 
data do vencimento, sofrerá 
acréscimos de multa de 5% e 
juros de 1% ao mês, ou fração 
do mês, após o vencimento.

Além disso, no caso de 
perda do direito à anistia e 
ao parcelamento, o crédito 
retornará ao seu montan-
te original, deduzindo-se 
exclusivamente o valor no-
minal pago, de modo que 
o município providenciará 
o ajuizamento da ação ou 
o seu prosseguimento em 
caso de suspensão, acres-

cido o débito, de multa e 
juros.

Embora o prazo para re-
querer o benefício termine 
dia 30 de junho, é aconse-
lhável que os contribuintes 
o façam o mais rápido pos-
sível - para aproveitar a pos-
sibilidade de pagamento em 
maior quantidade de parce-
las - e para evitar fi las.

Não haverá, em nenhuma 
hipótese, reparcelamento 
dos débitos oriundos do par-
celamento referente à anistia 
concedida.

População deve solicitar autorização do Trânsito para 
eventos em vias públicas

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
Segundo o Código de 

Trânsito Brasileiro, todo 
evento, como procissões, 
obras, manifestações, pas-
seios ciclísticos e corridas, 
só podem ocorrer nas vias 
públicas com autorização 
prévia do órgão de trânsi-
to municipal.

Para solicitar essa per-
missão, o organizador do 
evento deve se dirigir ao 
protocolo geral da Prefei-
tura e fazer a solicitação 
por escrito. O termo deve 
conter todas as informa-
ções necessárias para a 
avaliação do impacto no 
sistema de trânsito. A pri-
meira etapa deve ser feita 
20 dias antes da divul-

gação do evento e, caso 
não haja interferências, o 
processo será liberado e o 
requerente receberá a au-
torização para a realização 
do evento.

A próxima etapa, após 
a aprovação, é avisar a co-
munidade local que as vias 
serão interditadas, com a 
antecedência mínima de 
48 horas até a realização. 

Isso deve ser feito através 
da imprensa ou por meio 
de faixas e cartazes.

Durante o dia do even-
to, o organizador é res-
ponsável por sinalizar o 
local com cones e cava-
letes, e o Departamento 
de Trânsito disponibili-
za o material necessário, 
que pode ser retirado na 
sede do Deptran (rua Dr. 

Monteiro de Godoy, 405, 
bairro Bosque da Prince-
sa), no dia útil antes da 
realização do evento, e 
devolvido no dia útil pos-
terior.

Em caso de provas ou 
competições esportivas, 
é necessário apresentar 
autorização da respec-
tiva confederação des-
portiva, além de seguro 

contra risco de aciden-
tes em favor dos parti-
cipantes do evento, e o 
recolhimento dos custos 
operacionais, quando 
for o caso.

Em caso de dúvidas, 
mais informações podem 
ser obtidas diretamen-
te no Departamento de 
Trânsito ou pelo telefone 
3648-4339. 

O não cumprimento das etapas pode gerar sanções previstas 
no Código de Transito Brasileiro, como multas e impedimentos

Divulgação

Divulgação

Data fi nal é 
30 de junho; 
pagamento em 
até 7 parcelas

Para ganhar, os estudantes tiveram que registrar média mínima de 9,0, em todas a disciplinas, e respeitar 
o limite máximo de 15 faltas durante o ano

A aluna Yara Francine 
ganhou o prêmio pela 
segunda vez
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Conselho MuniCipal de assistênCia soCial
ConVoCaÇÃo – 6ª ReuniÃo eXtRaoRdinÁRia 2017

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e 
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 6ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Liberação das Verbas Municipal, Estadual (em atraso) e Federal às Entidades

Dia:  08/06/2017 (Quinta-Feira)
Horário:  08:30h (Oito e meia) 
Local:  Auditório da Prefeitura  

amauri Monteiro
presidente do CMas

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

pRefeituRa MuniCipal de pindaMonhangaba
edital de notifiCaÇÃo

ContRole 126/17 - liMpeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissário)   Sr. ANTONIO 
DAMACENO, responsável pelo imóvel, situado a RUA HELENA SALGADO CESAR, Nº66,  inscrito 
no município sob a sigla SO110517028000, QUADRA 15, LOTE 465, para que efetue a limpeza do  
referido imóvel (casa desocupada) 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.

João henrique ferrari gontijo
diretor 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                                                                                                                

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 43/17

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
Nº PROTOCOLO: 11105/17 DATA PROTOCOLO: 31/03/2017
Nº CEVS:  DATA VALIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: CLUBE RECREATIVO CRIANÇA FELIZ LTDA ME
CNPJ/CPF: 14.217.398/0001-27
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO GOIABAL N°: 300
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CAMPINAS
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12415-200 UF: SP
RESP. LEGAL: DAYANE DOS SANTOS BARBOSA C P F :  
357.731.028-62
RESP. TÉCNICO:  CPF: 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, INDEFERE em 05/06/2017, A solicitação de Licença de Funcionamento 
de CLUBE SOCIAL, ESPORTIVO E SIMILARES, em razão de NÃO CUMPRIR AS 
ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 67/2017 DE 10/04/2017.

Pindamonhangaba, 05 de Junho de 2017.

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                                                                                                                

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 44/17

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
Nº PROTOCOLO: 22077 DATA PROTOCOLO: 04/08/2016
Nº CEVS:  DATA VALIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: AÇOUGUE REI VALE LTDA-ME
CNPJ/CPF: 24.717.309/0001-65
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA BOM SUCESSO N ° :  
1870
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CARDOSO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: ISAIAS DE ALMEIDA COIMBRA CPF: 057.700.316-
03
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, INDEFERE em 05/06/2017, A solicitação de Licença de Funcionamento 
de COMERCIO VAREGISTA DE CARNE, em razão de NÃO CUMPRIR AS 
ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 112/2016 DE 15/08/2016, Contrariando 
o disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2017.

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                                                                                                                

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 45/17

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
Nº PROTOCOLO: 6080 DATA PROTOCOLO: 17/02/2017
Nº CEVS:  DATA VALIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: JOÃO PAULO DE CARVALHO OLIVEIRA ME
CNPJ/CPF: 25.050.836/0001-21
ENDEREÇO: RUA DOS PURIS N°: 386
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CAMPO ALEGRE
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-970 UF: SP
RESP. LEGAL: JOÃO PAULO DE CARVALHO OLIVEIRA  C P F :  
408.531.838-13
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, INDEFERE em 05/06/2017, A solicitação de Licença de Funcionamento 
de COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS, em razão de NÃO CUMPRIR AS 
ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM FICHA DE PROCEDIMENTO Nº000175/17 DE 
09/03/2017.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2017.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

 pRefeituRa MuniCipal de pindaMonhangaba
publiCidade dos pRoCessos de liCitaÇÃo

*** adiaMento ***

PREGÃO Nº 058/2017 (PMP 16626/2017) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de material de 
expediente e escolar para compor os kits escolares da Rede Municipal de Ensino 
e para atender às unidades da Secretaria de Educação”, fica SUSPENSA por 
determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através dos processos: 
TC-009717.989.17-2, TC-009737.989-8 e TC-009788.989.17-6. 

*** editais ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

pRegÃo RegistRo de pReÇo nº 060/2017 (pMp 17573/2017) 
Para “aquisição de medicamentos”, com entrega dos envelopes até dia 26/06/17 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

pRegÃo RegistRo de pReÇo nº 061/2017 (pMp 17574/2017) 
Para “aquisição de fórmulas infantis e dietas para atender a demanda de Saúde no 
Município por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 23/06/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

pRegÃo nº 062/2017 (pMp 17575/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames 
de ultrassom de mama, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 23/06/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** abeRtuRa de enVelope de teRCeiRo ColoCado ***

pRegÃo nº 258/2016 (pMp 32408/2016) 
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos 
necessários a manutenção e instalação de ventiladores nas escolas e creches, 
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, fica marcada a sessão 
para abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação do terceiro 
colocado para o dia 20/06/2017, às 08h30. 

              
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
depaRtaMento MuniCipal de tRÂnsito - ÓRgÃo autuadoR 268610

edital de notifiCaÇÃo de autuaÇÃo pelo CoMetiMento de infRaÇÃo de tRÂnsito
 
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da lei federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de trânsito brasileiro;

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a 
relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

AFA0068 B440236946 51851 12/05/2017 
 

AQJ1335 Z440022137 55412 15/05/2017 
 

ART6558 Z440022133 55412 15/05/2017 
 

AUI2702 Z440022200 55412 18/05/2017 
 

BAF0019 Z440022273 55412 23/05/2017 
 

BAI9803 Z440022351 55412 26/05/2017 
 

BAQ6187 B440236553 54522 07/05/2017 
 

BAR4492 Z440022136 55412 15/05/2017 
 

BAR4492 Z440022165 55412 16/05/2017 
 

BAR4492 Z440022283 55412 23/05/2017 
 

BBK5548 Z440022356 55412 26/05/2017 
 

BCC0229 Z440022203 55412 18/05/2017 
 

BHF3905 Z440022320 55412 24/05/2017 
 

BHR4414 Z440022255 55412 22/05/2017 
 

BJH3376 Z440022378 55412 27/05/2017 
 

BLP7197 B440229921 54521 08/05/2017 
 

BMT1645 Z440022381 55412 27/05/2017 
 

BNO3569 B440236556 51930 09/05/2017 
 

BOJ7666 Z440022316 55412 24/05/2017 
 

BON5998 Z440022336 55412 25/05/2017 
 

BRL9593 Z440022187 55412 17/05/2017 
 

BTQ7038 Z440022145 55412 15/05/2017 
 

BTQ9157 Z440022234 55412 19/05/2017 
 

BUZ5680 Z440022208 55412 18/05/2017 
 

BVA1455 Z440022286 55412 23/05/2017 
 

BWF5947 Z440022305 55412 24/05/2017 
 

BYS9441 B440236945 61220 11/05/2017 
 

BYS9869 B440236795 55500 10/05/2017 
 

BZH9176 Z440022232 55412 19/05/2017 
 

BZP7486 Z440022271 55412 23/05/2017 
 

CAF3935 Z440022370 55412 27/05/2017 
 

CAP4176 Z440022197 55412 18/05/2017 
 

CBO6770 Z440022161 55412 16/05/2017 
 

CCF1816 Z440022162 55412 16/05/2017 
 

CCL8725 Z440022281 55412 23/05/2017 
 

CCT4914 Z440022174 55412 17/05/2017 
 

CDD2419 Z440022270 55412 23/05/2017 
 

CFF0562 B440236792 51851 08/05/2017 
 

CFH0759 Z440022293 55412 24/05/2017 
 

CFH3048 Z440022168 55412 17/05/2017 
 

CGU6977 B440236554 51851 09/05/2017 
 

CHC1948 Z440022235 55412 20/05/2017 
 

CHH6408 Z440022144 55412 15/05/2017 
 

CHH6408 Z440022178 55412 17/05/2017 
 

CIM4357 Z440022343 55412 26/05/2017 
 

CIV0994 Z440022277 55412 23/05/2017 
 

CJQ2633 Z440022369 55412 27/05/2017 
 

CJQ6662 B440236173 51851 14/05/2017 
 

CJQ8065 Z440022204 55412 18/05/2017 
 

CJQ9828 Z440022195 55412 18/05/2017 
 

CKP5251 Z440022180 55412 17/05/2017 
 

CKP5251 Z440022311 55412 24/05/2017 
 

CLQ0033 Z440022167 55412 16/05/2017 
 

CNV4776 Z440022186 55412 17/05/2017 
 

CNV4776 Z440022332 55412 25/05/2017 
 

CNV4776 Z440022348 55412 26/05/2017 
 

CNV7452 Z440022239 55412 20/05/2017 
 

CNV9873 Z440022269 55412 23/05/2017 
 

COD3770 Z440022173 55412 17/05/2017 
 

COD7597 Z440022189 55412 17/05/2017 
 

CQC8306 E000002530 51851 01/06/2017 
 

CQK0568 Z440022318 55412 24/05/2017 
 

CQL3085 Z440022372 55412 27/05/2017 
 

CUE7149 Z440022308 55412 24/05/2017 
 

CVP2657 Z440022253 55412 22/05/2017 
 

CWU7807 Z440022280 55412 23/05/2017 
 

CXI7053 Z440022380 55412 27/05/2017 
 

CXL0851 Z440022236 55412 20/05/2017 
 

CYE9890 Z440022248 55412 22/05/2017 
 

CYL1864 Z440022373 55412 27/05/2017 
 

CYV3632 Z440022294 55412 24/05/2017 
 

CYV3632 Z440022362 55412 26/05/2017 
 

DAI0025 Z440022340 55412 26/05/2017 
 

DBL7639 B440236778 56222 12/05/2017 
 

DBN9896 Z440022275 55412 23/05/2017 
 

DDH8756 Z440022151 55412 16/05/2017 
 

DDK7306 Z440022327 55412 25/05/2017 
 

DDY9059 B440236555 51851 09/05/2017 
 

DEC2178 B440236776 51930 12/05/2017 
 

DEV3225 Z440022375 55412 27/05/2017 
 

DFM1442 Z440022338 55412 25/05/2017 
 

DFQ3698 Z440022258 55412 22/05/2017 
 

DFQ4628 Z440022164 55412 16/05/2017 
 

DFQ4765 Z440022314 55412 24/05/2017 
 

DFS7600 Z440022265 55412 23/05/2017 
 

DFV8485 Z440022140 55412 15/05/2017 
 

DGU0514 B440236777 76332 12/05/2017 
 

DGU2954 Z440022155 55412 16/05/2017 
 

DGU2954 Z440022237 55412 20/05/2017 
 

DGZ6251 Z440022218 55412 18/05/2017 
 

DIJ7321 Z440022355 55412 26/05/2017 
 

DIK6303 Z440022261 55412 23/05/2017 
 

DIM6421 Z440022244 55412 22/05/2017 
 

DIX2212 Z440022191 55412 17/05/2017 
 

DIX2750 Z440022210 55412 18/05/2017 
 

DIX2781 Z440022266 55412 23/05/2017 
 

DIX2979 Z440022185 55412 17/05/2017 
 

DJH8200 Z440022238 55412 20/05/2017 
 

DKF2171 Z440022344 55412 26/05/2017 
 

DKF5355 Z440022299 55412 24/05/2017 
 

DKF7054 Z440022250 55412 22/05/2017 
 

DKF9732 Z440022231 55412 19/05/2017 
 

DMQ5269 Z440022150 55412 16/05/2017 
 

DND8735 B440236048 55411 10/05/2017 
 

DPC0532 Z440022201 55412 18/05/2017 
 

DQC7764 Z440022251 55412 22/05/2017 
 

DQT0131 Z440022206 55412 18/05/2017 
 

DQT0235 Z440022230 55412 19/05/2017 
 

DSI1214 Z440022160 55412 16/05/2017 
 

DSJ9415 Z440022290 55412 23/05/2017           
 

DSQ1341 B440236913 51851 10/05/2017 
 

DSQ1448 Z440022339 55412 26/05/2017 
 

DSQ2645 Z440022181 55412 17/05/2017 
 

DSQ2804 Z440022220 55412 18/05/2017 
 

DUA7282 Z440022363 55412 26/05/2017 
 

DUR0179 Z440022364 55412 26/05/2017 
 

DUR0359 Z440022188 55412 17/05/2017 
 

DWS9492 Z440022357 55412 26/05/2017 
 

DXG2868 Z440022346 55412 26/05/2017 
 

DXX1164 Z440022333 55412 25/05/2017 
 

DZW2814 Z440022301 55412 24/05/2017 
 

EAO8544 Z440022217 55412 18/05/2017 
 

EAO8800 Z440022227 55412 19/05/2017 
 

EAO8942 Z440022303 55412 24/05/2017 
 

EAO9423 Z440022268 55412 23/05/2017 
 

EAO9620 Z440022360 55412 26/05/2017 
 

EAX3962 Z440022278 55412 23/05/2017 
 

EAY2665 E000002528 51851 30/05/2017 
 

EBQ1853 B440236467 61220 10/05/2017 
 

EBQ1853 B440236981 52070 10/05/2017 
 

EDH9594 Z440022247 55412 22/05/2017 
 

EDQ4045 Z440022284 55412 23/05/2017 
 

EFY6561 Z440022166 55412 16/05/2017 
 

EGA7402 Z440022279 55412 23/05/2017 
 

EIB8953 Z440022184 55412 17/05/2017 
 

EIB9090 Z440022324 55412 25/05/2017 
 

EIB9770 B440236629 54521 12/05/2017 
 

EIK3992 Z440022224 55412 19/05/2017 
 

EIL5271 Z440022196 55412 18/05/2017 
 

EIL6850 Z440022241 55412 22/05/2017 
 

EIM1982 Z440022328 55412 25/05/2017 
 

EIN7836 E000002527 55417 30/05/2017 
 

EKN4670 Z440022211 55412 18/05/2017 
 

EKP2195 Z440022256 55412 22/05/2017 
 

EKR8212 Z440022337 55412 25/05/2017 
 

EKS0770 Z440022221 55412 19/05/2017 
 

EKS2300 B440236830 51851 11/05/2017 
 

EKW2434 Z440022295 55412 24/05/2017 
 

ENB2283 Z440022233 55412 19/05/2017 
 

ENB2825 E000002519 51851 25/05/2017 
 

ENB3107 Z440022148 55412 16/05/2017 
 

ENF6377 Z440022163 55412 16/05/2017 
 

ENF6377 Z440022228 55412 19/05/2017 
 

ENX4870 Z440022212 55412 18/05/2017 
 

EOB5080 Z440022353 55412 26/05/2017 
 

EOR8108 B440236796 55500 10/05/2017 
 

EPD2108 B440236861 76331 08/05/2017 
 

EPH3707 E000002523 55417 29/05/2017 
 

EPH3907 Z440022325 55412 25/05/2017 
 

EPV7793 Z440022183 55412 17/05/2017 
 

EPV9235 Z440022142 55412 15/05/2017 
 

EQR9483 B440236947 55412 12/05/2017 
 

ERM7413 Z440022198 55412 18/05/2017 
 

ERM7493 E000002531 51851 01/06/2017 
 

ERN0710 Z440022329 55412 25/05/2017 
 

ERN0833 Z440022176 55412 17/05/2017 
 

ESF6201 B440236883 60501 08/05/2017 
 

ETG0699 Z440022169 55412 17/05/2017 
 

ETM3615 Z440022262 55412 23/05/2017 
 

ETV1314 B440236320 51851 08/05/2017 
 

EUG8685 B440236884 76332 11/05/2017 
 

EUU4592 Z440022317 55412 24/05/2017 
 

EVG3345 Z440022368 55412 27/05/2017 
 

EVI9843 Z440022222 55412 19/05/2017 
 

EVM9024 B440236942 51851 10/05/2017 
 

EWL5527 Z440022376 55412 27/05/2017 
 

EXE1716 B440237201 59670 06/05/2017 
 

EXE1716 B440218840 59080 06/05/2017 
 

EYE9098 Z440022361 55412 26/05/2017 
 

EYJ8163 Z440022257 55412 22/05/2017 
 

EYJ9176 Z440022379 55412 27/05/2017 
 

EYU2480 Z440022264 55412 23/05/2017 
 

EYU2645 Z440022289 55412 23/05/2017 
 

EZV6143 Z440022267 55412 23/05/2017 
 

FAE8809 Z440022276 55412 23/05/2017 
 

FBB3913 Z440022146 55412 15/05/2017 
 

FBB3926 Z440022285 55412 23/05/2017 
 

FBE0551 Z440022245 55412 22/05/2017 
 

FBS1255 Z440022359 55412 26/05/2017 
 

FCD0455 Z440022147 55412 15/05/2017 
 

FCK5168 Z440022306 55412 24/05/2017 
 

FDB7169 Z440022288 55412 23/05/2017 
 

FEB5767 Z440022358 55412 26/05/2017 
 

FEB6049 E000002518 51852 25/05/2017 
 

FEB6056 Z440022374 55412 27/05/2017 
 

FEB6152 Z440022347 55412 26/05/2017 
 

FEM9732 Z440022291 55412 24/05/2017 
 

FER1181 B440236912 51851 08/05/2017 
 

FFN7489 Z440022190 55412 17/05/2017 
 

FFO2900 Z440022243 55412 22/05/2017 
 

FGF1690 Z440022330 55412 25/05/2017 
 

FGK5758 Z440022143 55412 15/05/2017 
 

FGS8549 B440236793 51851 08/05/2017 
 

FHF5304 Z440022259 55412 22/05/2017 
 

FHV1981 B440236943 51851 11/05/2017 
 

FHY6403 B440236468 58192 10/05/2017 
 

FHY6477 Z440022310 55412 24/05/2017 
 

FIC4353 Z440022202 55412 18/05/2017 
 

FIC5099 Z440022345 55412 26/05/2017 
 

FKK4170 Z440022177 55412 17/05/2017 
 

FKK4170 Z440022307 55412 24/05/2017 
 

FKU0933 Z440022171 55412 17/05/2017 
 

FKU1070 Z440022287 55412 23/05/2017 
 

FKV5419 Z440022213 55412 18/05/2017 
 

FKX7090 Z440022263 55412 23/05/2017 
 

FLG6516 Z440022170 55412 17/05/2017 
 

FLI3618 E000002522 55417 26/05/2017 
 

FMB8682 Z440022322 55412 25/05/2017 
 

FMD5511 Z440022172 55412 17/05/2017 
 

FMD5830 Z440022215 55412 18/05/2017 
 

FNM1831 Z440022179 55412 17/05/2017 
 

FNM1831 Z440022214 55412 18/05/2017 
 

FNS5470 Z440022349 55412 26/05/2017 
 

FPL8841 Z440022274 55412 23/05/2017 
 

FPU6820 Z440022225 55412 19/05/2017 
 

FQC7637 E000002524 76251 29/05/2017 
 

FRW7320 Z440022335 55412 25/05/2017 
 

FSD3276 Z440022193 55412 18/05/2017 
 

FSJ6056 Z440022309 55412 24/05/2017 
 

FSW8194 Z440022199 55412 18/05/2017 
 

FTV8983 Z440022326 55412 25/05/2017 
 

FWN3457 Z440022366 55412 26/05/2017 
 

FWQ4303 Z440022182 55412 17/05/2017 
 

FXZ7352 Z440022216 55412 18/05/2017 
 

FYI3080 B440236630 54521 12/05/2017 
 

FZN9170 B440236465 76331 10/05/2017 
 

FZU5177 Z440022323 55412 25/05/2017 
 

GBT4737 Z440022226 55412 19/05/2017 
 

GCD8872 Z440022260 55412 22/05/2017 
 

GCH9229 Z440022298 55412 24/05/2017 
 

GEM7772 Z440022342 55412 26/05/2017 
 

GEX5151 Z440022134 55412 15/05/2017 
 

GGA4029 Z440022254 55412 22/05/2017 
 

GHA2460 Z440022365 55412 26/05/2017 
 

GIM4448 Z440022377 55412 27/05/2017 
 

GJO0154 Z440022246 55412 22/05/2017 
 

GKA6477 Z440022242 55412 22/05/2017 
 

GKC0390 Z440022153 55412 16/05/2017 
 

GKC0390 Z440022350 55412 26/05/2017 
 

GKD5759 Z440022334 55412 25/05/2017 
 

GMY7595 Z440022367 55412 26/05/2017 
 

GMZ6378 Z440022149 55412 16/05/2017 
 

GVR2383 Z440022141 55412 15/05/2017 
 

GVT0076 Z440022272 55412 23/05/2017 
 

GXU9811 Z440022157 55412 16/05/2017 
 

HFK0585 Z440022302 55412 24/05/2017 
 

HFK0585 Z440022354 55412 26/05/2017 
 

HFU8302 Z440022352 55412 26/05/2017 
 

HGK5117 Z440022240 55412 22/05/2017 
 

HKT1770 Z440022321 55412 25/05/2017 
 

HLT4155 Z440022159 55412 16/05/2017 
 

HSA4406 Z440022341 55412 26/05/2017 
 

HTN4262 B440236941 51851 09/05/2017 
 

HXO0285 Z440022252 55412 22/05/2017 
 

HXX0380 Z440022331 55412 25/05/2017 
 

JFG2988 Z440022205 55412 18/05/2017 
 
 

 

JFG2988 Z440022300 55412 24/05/2017 
 

JNQ6437 Z440022312 55412 24/05/2017 
 

JPB6065 B440236466 51851 10/05/2017 
 

JUC9194 Z440022319 55412 24/05/2017 
 

KEK9493 B440236794 51851 10/05/2017 
 

KOM6474 Z440022154 55412 16/05/2017 
 

KOM6474 Z440022229 55412 19/05/2017 
 

KOM6474 Z440022292 55412 24/05/2017 
 

KOX1099 Z440022194 55412 18/05/2017 
 

KPV9085 Z440022135 55412 15/05/2017 
 

KRW0318 Z440022152 55412 16/05/2017 
 

LAI5341 Z440022219 55412 18/05/2017 
 

LKB7093 Z440022371 55412 27/05/2017 
 

LNT0440 Z440022209 55412 18/05/2017 
 

LOX2186 Z440022296 55412 24/05/2017 
 

LSY6793 E000002525 55417 29/05/2017 
 

MSB9197 Z440022223 55412 19/05/2017 
 

MVZ5851 Z440022158 55412 16/05/2017 
 

MVZ5851 Z440022249 55412 22/05/2017 
 

MVZ5851 Z440022313 55412 24/05/2017 
 

NLS2691 Z440022139 55412 15/05/2017 
 

NRN0752 Z440022192 55412 18/05/2017 
 

NXX8371 B440236944 76332 11/05/2017 
 

OKG5239 E000002529 76331 01/06/2017 
 

OOL6776 B440236829 51851 11/05/2017 
 

OWI5262 Z440022207 55412 18/05/2017 
 

OWI5262 Z440022315 55412 24/05/2017 
 

OXA3443 Z440022156 55412 16/05/2017 
 

PUR9205 Z440022138 55412 15/05/2017 
 

PWJ0385 Z440022304 55412 24/05/2017 
 

PXA3148 Z440022282 55412 23/05/2017 
 

PYL4836 B440236558 60412 07/05/2017 
 

PYL4836 B440236559 60681 07/05/2017 
 

PZD3046 Z440022175 55412 17/05/2017 
 

Pindamonhangaba,08 dejunhode 2017. 
 
 

Luciana Viana 
Diretor do Departamento de Trânsito 
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Divulgação

Divulgação

Pinda integra Pontos do Museu 
da Imagem e do Som do Estado

Felipe Callipo terá 
suas obras expostas em 
galeria de arte na cidade 
de Tiradentes, em Minas 
Gerais. O artista segue o 
legado do pai Sergio Calli-
po e é também sucessor 
da tradição que vem dos 
primórdios da coloniza-
ção do Brasil, ocorrendo 
desde o século dezessete 
até os dias atuais.

Felipe Callipo é um 
dos artistas que fez com 
que a arte sacra permane-
cesse até os dias de hoje 
não só em Pindamonhan-
gaba e Vale do Paraíba,  
mas agora também che-
gando ao município de 
Tiradentes.

A exposição em ho-
menagem ao Dia de Cor-
pus Christi (15 de junho), 
acontecerá na Galeria de 
Arte C’Adoro, no bairro 
Largo das Mercês, em Ti-
radentes, ás 17 horas. Ela 
acontecerá para apresen-
tar ao público da cidade 
e região o artista pinden-
se e suas obras, que tem 
como Curador Pepe de 
Córdoba.

A tradição da arte sa-
cra de barro de Felipe 
Callipo pode ser encon-
trada também em seu 
ateliê – Ofi cina de Barro, 
localizado em Pindamo-
nhangaba. 

“Conversando sobre 
a África” estimula 
pessoas a conhecerem 
melhor suas raízes

A partir deste mês de 
junho, Pindamonhanga-
ba fará parte dos “Pontos 
MIS”, um programa de 
circulação e difusão au-
diovisual que visa promo-
ver a formação de público 
e a circulação de obras do 
cinema, estabelecendo 
parcerias para criar pon-
tos de difusão audiovisual 
espalhados pelo Estado. O 
programa é uma parceria 
entre o Museu da Ima-
gem e do Som - MIS e as 
cidades do Estado de São 
Paulo.

A primeira apresenta-
ção em Pinda será nesta 
sexta-feira (9), às 15 ho-
ras, na Biblioteca do Cas-
tolira. Será exibido o fi lme 
“O Fantástico Sr. Raposo”. 
A animação conta a his-
tória do Sr. Raposo, que 
após 12 anos de felicidade 
bucólica descumpre uma 
promessa que fez à espo-
sa e invade a fazenda dos 
vizinhos. Ceder aos seus 
instintos animais coloca 
em perigo não somente o 
seu casamento, mas tam-
bém a vida de sua família 
e de seus amigos.

O fi lme será apresenta-
do novamente no dia 14 de 

junho, na Biblioteca Maria 
do Carmo Santos Gomes, 
na Vila São Benedito, às 8 
e às 13 horas; e no dia 27 
de junho, no Palacete 10 
de Julho, às 15 horas.

Ofi cina gratuita
Além da apresentação 

do fi lme, será realizada 
uma ofi cina, com o tema 
“Ficção científi ca, uma 
odisseia no cinema”, com 
Celso Sabadin. A ofi cina 
será no dia 20 de junho, 
às 14 horas, no Palacete 
10 de Julho. São 50 vagas, 
para pessoas a partir dos 
12 anos, e as inscrições já 
podem ser feitas.  A ofi cina 
propõe uma divertida via-
gem histórica utilizando 
cenas dos mais importan-
tes fi lmes do gênero para 
abordar temas marcantes 
das últimas décadas. Dos 
mais rudimentares efeitos 
especiais até a modernís-
sima tecnologia digital, 
passeando por clássicos 
como Metrópolis, 2001 – 
Uma Odisseia no Espaço, 
Blade Runner, Star Wars, 
entre outros.

Todas as ações dos 
Pontos MIS são gratuitas, 
tanto exibições de fi lmes 
quanto ofi cinas.

ATRAÇÕES MENSAIS
Mensalmente, Pindamonhangaba receberá um programa de fi lmes diferente para ser exibido, na maior parte das 

vezes composto por um curta e um longa-metragem, acompanhado de uma atividade complementar, que pode ser um 
bate-papo com o diretor do fi lme ou uma ofi cina audiovisual. 

O programa busca democratizar o acesso ao cinema, a fi m de contribuir para a formação de plateias, a difusão de 
fi lmes e o estímulo à produção local.

COLABOROU COM 
O TEXTO:

JENNIFER GONÇALVES
***

Nesta sexta-fei-
ra (9), acontecerá o 
evento “Conversan-
do Sobre a África”, 
às 19 horas, no Pala-
cete 10 de Julho.

A ideia é uma ini-
ciativa do Conselho 
Municipal de Parti-
cipação e Desenvol-
vimento da Comuni-
dade Negra e Mauro 
Morais, um dos or-
ganizadores, será 
o responsável por 
estimular conversas 
intimistas com os 
presentes. O primei-
ro tema abordado 
será África: berço 
da humanidade, e o 
objetivo é refl etir so-
bre a importância da 
África na construção 
do Brasil.

O evento será 
quinzenal, e está pro-
gramado para que 
ocorram quatro en-
contros, todos gra-
tuitos e abertos ao 
público em geral.

OBRAS DE ARTISTA PINDENSE 
CHEGAM À EXPOSIÇÃO DE 
ARTE EM MINAS GERAIS

Divulgação

Cenas do fi lme "O Fantástico Sr. Raposo", primeira exibição do programa 

Felipe Callipo trabalhando em uma de suas obras

Objetivo é refl etir sobre a importância da África na 
construção do Brasil



Vitor Belmonte
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POR  AltAiR FeRnAndes CARvAlhO

QUINTA-FEIRA

Faltava um mês para 
a cidade de Pinda-

monhangaba completar 
os seus 177 anos de eman-
cipação político-adminis-
trativa quando o jurista, 
político e poeta Dr. João 
Marcondes de Moura Ro-
meiro, no dia 11 de junho 
de 1882, fundou o jor-
nal Tribuna do Norte. “O 
aparecimento de mais um 
lutador na vasta arena do 
jornalismo, onde agigan-
tam-se debatem-se e deci-
dem-se todas as questões 
que interessam à socieda-
de não constituirá por si 
só um acontecimento que 
mereça os aplausos do 
público; mas seguramen-
te significa que há quem 
esteja disposto a servir o 
seu país, e servir com sa-
crifício”.

Com um editorial de 
capa, iniciado pelo pará-
grafo acima, o jornal era 
apresentado à comunida-
de. Vindo à luz na tipo-
grafia que o denominou, 
a Typographia Tribuna 
do Norte, que funcio-
nava em um sobrado da 
rua Independência nº 2. 
Essa rua, que antes era 
chamada rua Direita e 
também já foi rua José 
Bonifácio, é a rua Bicudo 
Leme (começa em fren-
te ao Santuário Mariano 
- igreja Matriz de Pinda-
monhangaba).

Athayde Marcondes, 
em seu livro Pindamo-
nhangaba Através de 
Dois e Meio Séculos (Tipo-
grafia Paulista, São Pau-
lo-SP, 1922), cita que no 
ano de 1902 ele, Athayde, 
“adquiriu por compra as 
oficinas do jornal Tribu-
na do Norte”. Na mesma 
obra consta que em 1914 
a tipografia foi adquirida 
pelo Dr. Claro César. 

Em 1934, quando pas-
sou a ser órgão oficial do 
Partido Republicano Pau-
lista - PRP, funcionava 
nos fundos do prédio do 
Clube Literário e Recrea-
tivo, que se localizava na 
avenida Fernando Prestes. 
No ano seguinte, em 1935, 
foi transferida para a rua 
Prudente de Moraes,  es-
quina com a travessa Rui 
Barbosa, onde funcionou 
até fins  de 1937. Até 21 
de julho de 1942 perten-
ceu ao dr. Claro César, a  
partir dessa data seu pro-
prietário passou a ser José  
Martiniano Vieira Ferraz.   
Após a morte de Martinia-
no, seu filho, Darcy Vieira 
Ferraz, tornou-se o  res-
ponsável pelo jornal. Em 
1948 foi arrendado pela 
União Democrática Na-
cional - UDN. Em 1955, 
pela Sociedade de Amigos 
de Pindamonhangaba.

Apesar dos arrenda-
mentos, até junho de 1962 
o jornal pertenceu a Dar-
cy Vieira Ferraz, sendo 
então doado à Prefeitu-

Tribuna do Norte - 135 anos -
síntese de uma caminhada secular

Com a lamentável extinção do Jornal do Commercio (Rio de Janeiro), 
que levou às bancas sua última edição no dia 29 de abril de 2016, colocando 

triste ponto final também em sua versão digital,  a Tribuna do Norte, fundada 
em 1882 - faz 135 anos neste domingo(11) -  passou a ocupar a 5ª posição 
entre os mais antigos jornais do Brasil.  A queda acelerada na receita com 

publicidade teria sido o motivo do fim do Jornal do Commercio, fundado em 
1827, cinquenta e cinco anos antes da Tribuna (era o 2º mais antigo do Brasil). 
Daí a importância da existência da Fundação Dr. João Romeiro, criada em 1980 
para manter vivo esse órgão da imprensa interiorana considerado patrimônio 

histórico-cultural da imprensa brasileira  

ra. Pertencendo a  Pre-
feitura, passou a circular 
como “Órgão Dedicado 
aos Interesses de Pinda-
monhangaba”,  até que a 
Lei 1084, de 6/3/1969 - 
assinada pelo prefeito Dr. 
Caio Gomes Figueiredo - o 
legalizou como Imprensa 
Oficial para  divulgações 
de leis e atos administra-
tivos.

De 18 de março de 1978 
a 19 de setembro de 1980 
foi composto pelo sistema 
offset (impresso na gráfica 
do jornal Valeparaibano, 
em São José dos Campos), 
graças a uma iniciativa do 
jornalista Luiz Salgado 
Ribeiro. Infelizmente, por 
falta de condições finan-
ceiras, voltou a ser com-
posto tipograficamente a 
partir da edição de 10 de 
outubro daquele ano.

Desde sua fundação, 
em 1882, até o ano de 1981 
(salvo o período de 1978 a 
1980, mencionado acima) 
foi composta tipo por tipo 
(letra por letra).

Quase 100 anos após 
sua fundação é que foi ad-
quirida a  primeira linoti-
po e a composição passou 
a ser a quente (chumbo). 
A impressão em máquina 
elétrica só ocorreu a partir 
de 1971, até então era fei-
ta à tração humana, numa 
“Alauzet” adquirida por 
um de seus  proprietários, 
o dr. Claro César (essa im-
pressora encontra-se no 
Museu Histórico e Peda-
gógico D. Pedro I e Dona 
Leopoldina, em Pindamo-
nhangaba).

Fundação Dr. João 
Romeiro

Em 1980, por inter-
médio da lei 1.672 de 
6/5/1980, o prefeito de 
Pindamonhangaba na 
época, Geraldo Alckmin 
criou a  Fundação “Dr. 
João Romeiro” (denomi-
nação  em homenagem 
ao fundador da Tribuna).  
Criada com personalidade 
jurídica de direito privado 
e destinada ao exercício 
de atividades jornalísti-
cas, culturais e turísticas, 
esta Fundação surgia com 
o nobre propósito de man-
ter o jornal Tribuna do 
Norte. 

Criada a Fundação 
mantenedora, Executivo 
e Legislativo municipais 
passaram a ter responsa-
bilidades nos destinos da 
Tribuna do Norte, inde-
pendentemente de parti-
do ou posição política. O 
Executivo, de acordo com 
os estatutos da Fundação 
Dr. João Romeiro, além 
da subvenção anual, cede 
alguns servidores muni-
cipais para completar seu 
quadro de funcionários. 
Ao Legislativo cabe apro-
var ou não a verba anual 
destinada à Fundação 
mantenedora do jornal.

Saindo dos porões
 Em abril de 1986, dei-

xou os porões da Prefei-
tura, que funcionava no 
Palacete 10 de Julho, na 
avenida Deputado Claro 
Cesar, e se estabeleceu 
na rua dos Bentos, 450 
– bairro São Benedito, 
onde  experimentou sua 
fase de jornal diário.   Foi 
diário até dezembro de 
1988, retornando à sua 
antiga condição de sema-
nário em janeiro de 1989, 
permanecendo até março 
desse mesmo ano, quando 
passou a bissemanário.

A partir da edição de 
n.º 6.788, de 14 a 17 de 
março de 1997, deixou de 
ser composto pelo siste-
ma a quente (chumbão), 
aderindo à informatiza-
ção. Para isto, foi instala-
da rede de computadores 
com impressoras e scan-
ners e programas para 
editoração eletrônica. O 
passo seguinte foi obter 
seu endereço eletrônico, 
e-mail tribuna@iconet.
com.br. Prosseguindo sua 
caminhada secular lado a 
lado com a evolução, in-
gressou na internet, fato 
ocorrido em 2001, sendo 
seu site www.tribunado-
norte.net

Na praça Barão 
do Rio Branco

A edição do jornal Tri-
buna do Norte de sex-
ta-feira, 18 de junho de 
2010, foi a última fecha-
da no prédio nº 450 da 
rua dos Bentos. A con-
tinuidade em sua cami-
nhada secular passaria a 
ter como endereço a pra-
ça Barão do Rio Branco, 
25 (Largo São José).  A 
edição seguinte já foi fe-
chada em sua nova casa: 
o histórico Largo São 
José. Considerado centro 
histórico do município, 
o local, que já contava 
com a igreja São José, 
construção de 1848; com 
o antigo prédio do Le-
gislativo (Palacete Tira-
dentes), construído en-
tre 1862 e 1865; prédio 
do Correio, inaugurado 
em 1960; Externato São 
José, fundado em 1924 
(atual Bom Jesus Exter-
nato), ganhava outra en-
tidade centenária como 
vizinha, o jornal Tribuna 
do Norte, fundado em 
1882.

O prédio, suas atuais 
instalações, de acordo 
com o projeto n° 69/2010, 
de autoria do vereador 
José Alexandre Faria e 
subscrito pelos vereado-
res Ricardo Piorino, To-
ninho da Farmácia, Dr. 
Marcos Aurélio, Dr. Jair 
Roma. Martim César e 
pela vereadora Geni Ra-
mos - Dona Geni,o prédio 
público recebeu a denomi-
nação de “Domingos José 
Ramos Mello”.

A volta à condição 
de jornal diário  

A edição de nº 8.289, 
de 21 de janeiro de 2014, 
marcou o retorno do jor-
nal à condição de diário, 
passando a contar com 
edições às terças, quartas, 
quintas e sextas-feiras, 
sendo que as edições das 
sextas-feiras permanecem 
nas bancas sábados, do-
mingos e segundas-feiras.  

Por que Tribuna
O tratamento no femini-

no – a Tribuna – explica-se 
pelo fato que no tempo de 
sua fundação, jornal era 
denominado “folha” e ge-
ralmente possuíam um só 
caderno. A origem da de-
nominação “folha” surgiu 
em 1566, em Veneza, Itália, 
com a iniciativa do governo 
veneziano de publicar fo-
lhas manuscritas, as espa-
lhando pelas ruas. Para lê
-las, a população teria que 
pagar uma pequena quan-
tia chamada “gazetta”. Foi 
a partir daí que a palavra 
gazeta (também feminina) 
passou a ser utilizada para 
denominar todas as folhas 
escritas, as publicações po-
líticas, doutrinárias, literá-
rias ou noticiosas.

Retornando ao tempo 
da fundação da Tribuna do 
Norte, temos a informação 
de que naquela época havia 
um processo tipográfico 
por intermédio do qual se 
determinava o formato (al-
tura e largura) e o número 
de páginas de um periódi-
co de acordo o número de 
dobras verificadas na folha 
de papel de impressão.

A folha sem ser do-
brada (in plano) formava 
duas páginas; dobrada ao 
meio (in fólio) formava 
quatro páginas; dobrada 
duas vezes (in quarto) for-
mava oito páginas etc.

A edição nº1 da Tribuna 
saiu com quatro páginas (in 
plano), formato 30x46cm, 
diagramada em cinco colu-
nas, exceto a última página, 
destinada aos anúncios.

Semanário publicado 
aos domingos, a folha libe-
ral, depois republicana, do 
Dr. João Romeiro surgiu 
com a missão de ser um 

manifesto, uma “tribuna”. 
Não o lugar elevado onde os 
oradores falam, mas antes o 
púlpito modesto destinado à 
prática do bom jornalismo.

Por que “do Norte”
O complemento “do 

Norte” foi atribuído por-
que Pindamonhangaba, 
localizada no médio Vale 
do Paraíba, estava incluí-
da num antigo itinerário 
dos bandeirantes denomi-
nado “Caminho do Norte”, 
por localizar-se ao norte 
da província de São Paulo, 
ou seja, da cidade de São 
Paulo, o ponto de partida 
dos Bandeirantes rumo a 
Minas Gerais.

Obs.: Pindamo-
nhangaba recebeu o 
título de “Princesa do 
norte” em 1860, quan-
do o cronista e poeta 
emílio Zaluar em “pe-
regrinação pelo norte 
da província”, visitou 
a cidade e se encantou 
com o lugar. não foi 
somente a beleza bucó-
lica que impressionou 
Zaluar, mas também 
a vida cultural e social 
dos habitantes daquela 
Pindamonhangaba de 
títulos nobiliárquicos, 
brasões e palacetes. 

Participação 
na história

O jornal Tribuna do 
Norte participou e divul-
gou importantes aconteci-
mentos históricos do país 
como: Abolição da Escra-
vatura (seu fundador era 
abolicionista), Proclamação 
da República (a Tribuna 
foi republicana), 1ª Guerra 
Mundial, Revolução Cons-
titucionalista de 1932, 2ª 
Guerra Mundial, e, ainda no 
século XX, a campanha das 
Diretas Já.  

Como a última edição 
do Jornal do Commercio 
(Rio de Janeiro-RJ), funda-
do em 1/10/1827, segundo 
mais antigo do Brasil, foi 
às bancas em 29 de abril de 
2016, a Tribuna do Norte, 
com seus 135 anos de exis-
tência, agora  é quinto mais 
antigo do Brasil (destacada 
posição para um órgão 
de imprensa do interior).  

Confira a relação, conforme 
pesquisa realizada no site de 
cada jornal:

1º - Diário de Pernambu-
co - Recife/PE (7/11/1825)

2º - O Mossoroense - 
Mossoró/RN (17/10/1872)

3º - O Estado de São Paulo 
– São Paulo/SP (1º/1/1875)

4º - O Fluminense - Ni-
terói/RJ (8/5/1878)

5º - Tribuna do Nor-
te - Pindamonhangaba/SP 
(11/6/1882)

6º - Gazeta de Alegrete - 
Alegrete/RS (1º/10/1882)

 7º - Diário de São Pau-
lo (Fundado sob a deno-
minação Diário Popular, 
mudou o nome em 2001) 
- (8/11/1884) 

 
8º - O Taquaryense – 

Taquari/RS (31/7/1887)

 9º - Gazeta de Minas - 
Oliveira/MG  (4/9/1887) 

10º - Diário Popular – 
Pelotas RS (27/8/1891)

A Tribuna do Norte 
atualmente 

Noticiando acontecimen-
tos diversos do município 
e as divulgações referentes 
às atuações das secretarias, 
departamentos e setores da 
Prefeitura, das demais enti-
dades públicas ou privadas, 
comércio, indústria etc.,o 
jornal prossegue em sua 
condição de diário do cida-
dão pindamonhangabense. 
Suas páginas seculares – são 
135 anos de existência inin-
terrupta – registram fatos 
e fotos relacionados ao co-
tidiano, educação, cultura, 
esportes, sociais e demais 
editorias, também divulgan-
do o Legislativo Municipal 
(matérias previamente ela-
boradas pela Assessoria de 
Imprensa da Câmara junto 
aos vereadores).  

 Desde janeiro de 2017, 
encontra-se sob a direção 
da jornalista Jucélia Ba-
tista Ferreira, atual pre-
sidente da Fundação Dr. 
João Romeiro.

Desde 2010 no histórico Largo São José
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