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“Semana 
Municipal 
do Idoso”  
terá diversas 
atividades

A “5ª Semana Municipal do 
Idoso” será realizada em Pinda-
monhangaba entre os dias 23 de 
setembro e 2 de outubro. Diver-
sas atividades serão promovidas 
para o público da terceira idade. 

A abertura no sábado (23) será 
realizada na praça Monsenhor 
Marcondes, das 9 às 12 horas, 
com diversos jogos recreativos. 
Confi ra a programação comple-
ta nesta edição.

Ação de conscientização 
debate trânsito na cidade

Aulas de dança de salão e um “Baile da Primavera” fazem parte da programação PÁGINA 3

Em comemoração à “Semana Nacional do Trânsito”, Pindamonhangaba está 
realizando ações de conscientização, como blitzes educativas e cidade-mirim.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ADQUIRE PRÉDIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SUA SEDE

PÁGINA 3Motoristas são abordados e orientados por agentes de trânsito PÁGINA 5

Final do 
“Festival da 
Juventude” será 
nesta quinta

Exposição 
interativa 
chega ao Vale 
do Paraíba

Web rádio ‘Voz 
de Moreira’ 
promove 
interação com 
os munícipes

PÁGINA 2

PÁGINA 5

PÁGINA 5
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Arquivo pessoal

“Lembro-me de repente 
de quando era criança, 

e via, como hoje não posso 
ver, a manhã raiar sobre a 
cidade.”

O Livro do Desassossego/
Bernardo Soares 

(Fernando Pessoa)

A fotografi a do porta-re-
tratos sobre o piano da sala 
de estar me cativa: é Dea 
D’Alessandro, aos 10 anos, 
quando iniciou as primei-
ras lições de piano com as 
irmãs do Colégio Bom Con-
selho, em Taubaté. O ins-
trumento alemão do início 
do século 20, foi presente 
de casamento de seu avô 
Sergio Marcondes Salgado 
à sua avó Durvalina, exímia 
pianista de bailes e saraus na 
vizinha São Bento do Sapu-
caí – SP, município em que 
Déa nasceu e viveu os pri-
meiros cinco anos de vida.

O olhar da menina de 
tranças me transporta para 
sua infância e, sem pesta-
nejar, peço que ela afaste a 
cortina do tempo e me conte 
as lembranças daquela “sua” 
Pindamonhangaba. 

Filha do médico Dr. 
Paulo Emílio D’Alessan-
dro e de D. Aparecida, Dea 
cresceu entre os irmãos Léa 
e Paulo Sérgio, na casa ava-
randada da Rua Pruden-
te de Moraes em que hoje 
reside.  Assim como uma 

caixinha de segredos, esta 
casa guarda valiosas histó-
rias que a menina, guardiã 
da memória de seus afetos, 
abriga no coração. Vejo 
suas pequeninas mãos to-
carem a chave de ouro que 
abre a portinhola da sua in-
fância e me embeveço com 
suas lembranças...

As brincadeiras prefe-
ridas eram com “bonequi-
nhas de papel” junto das 
amiguinhas Norma e Val-
deres na garagem de sua 
casa e, também, na casinha 
de madeira das primas Ká-
tia e Mayse, no casarão de 
sua tia-avó Henriqueta. 
Confessa que adorava brin-
car de “rainha e princesa” 
no vão da escada da “Casa 
do Fogo” com Berenice e 
Silvia (herdeiras desse mo-
numento histórico que deu 
lugar à Praça do Fórum) e, 
também, aquelas à som-
bra do cajueiro e das jabu-
ticabeiras, entre as fl ores 
do jardim e os canteiros 
de plantas medicinais do 
quintal de sua casa.

Do curso primário re-
corda com carinho das pro-
fessoras do Grupo Escolar 
Alfredo Pujol e, dentre mui-
tas colegas, de Maria Hilda 
Guimarães Paim, amizade 
que, por graça divina, cul-
tivam até hoje! Avivam-se 
de alegria seus olhos ao 
relembrar as brincadeiras 

DA JANELA DOS OLHOS DE DEA D’ALESSANDRO,
A INFÂNCIA EM PINDAMONHANGABA

de roda, de pega-pega e pi-
que-esconde nos recreios. 
As férias escolares? Mais do 
que sonhadas, inesquecí-
veis! Na vizinha São Bento 
de Sapucaí, na Fazenda Ser-
rano e no casarão dos seus 
avós.

A sua religiosidade tam-
bém tem sementes na in-
fância. Das missas e procis-
sões celebradas na Matriz 
de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso às aulas de catecis-
mo ministradas pelosaudo-
so Pe. João. Após as aulas 
de catecismo (às 13 horas 
de domingo), a tão sonhada 
diversão: andar de patins 
na Ferroviária ou ir à “ma-
tinée” no Cine Brasil!

A menina passeia de 
braços dados comigo pelas 
ruas de “sua” Pindamo-
nhangaba com suas praças 
e seu casario secular, pelo 
Bosque da Princesa e tan-

tos outros lugares que seus 
olhos viram e os meus pu-
deram contemplar guiados 
pelos dela.

O que eu vislumbrei 
através da janela de seus 
olhos?  

Um coração terno e ge-
neroso, feito ninho de sa-
biá de setembro nos galhos 
mais altos da sua infância 
em fl or. Nesta primavera 
fl orescida de ipês-amarelos, 
azaleias e amores-perfeitos, 
ofereço um buquê de fl ores 
para presentear a menina 
que em Pindamonhangaba 
cresceu, tornou-se profes-
sora de História, diretora de 
escola, esposa de Carlos Ma-
ria Monteiro Gomes, fi lha 
querida desta terra e amiga 
de toda gente! Da janela de 
seus olhos, Dea Aparecida 
D’Alessandro Monteiro Go-
mes, eu vi “a manhã raiar 
sobre a cidade!”.
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A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É A SÉRIE 
“A NOVA SUPER MÁQUINA”. INDICAÇÃO 
DE GUSTAVO FARIAS

A nova super máquina é uma séria norte-americana de ape-
nas um temporada, lançada de setembro de 2008 a março de 
2009. Foi inspirada na série “Super Máquina”, dos anos 80. 
Conta a história de um agente do FBI e um jovem que com-
batem o crime com um carro oficial, equipado com munições 
e até mísseis. 

“Eu comecei a assistir por indicação dos meus amigos. Gos-
tei muito dessa série porque sou apaixonado por mistérios, 
crimes e principalmente carros. Eu a recomendo para quem se 
interessa por crimes e corridas, pois tem tudo isso. E também 
para quem gosta da ideia de um carro ter autonomia, fazendo o 
que quiser”, conta Gustavo.
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O olhar da menina de tranças (Dea quando menina) 
me transporta para sua infância...”

OLÁ GALERA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE!

Eu sou Carolina, e estudo na escola Professor Augusto César Ribeiro, 
no 4º ano A, com a professora Nádia. Li a matéria sobre “Cia. Tesperiana 
vence Festival Estudantil de Teatro” e dou meus parabéns! A vitória foi 
merecida, pois só de ver as imagens do teatro no jornal imagino que foi 
fantástico e emocionante. Em minha opinião, o teatro é uma forma de 
expressar sentimentos como, tristezas, alegrias, paixões, e também des-
pertar emoções em quem assiste.

Parabéns à galera do jornal que publicou esta matéria, pois cultura é 
importante para nós!

Beijos a todos!

Caroline Akahane dos Santos - 4º ano

Exposição interativa chega 
ao Vale do Paraíba

O público da região 
do Vale do Paraíba pode 
conferir a exposição inte-
rativa e sensorial ‘Nossa 
Casa tem Fibria’, no Vale 
Sul Shopping, até o dia 27 

de setembro, em São José 
dos Campos.

A ‘Nossa Casa tem Fi-
bria’ demonstra, por meio 
de uma casa em tamanho 
real, como a celulose pro-

duzida pela Fibria está 
presente em diferentes 
ambientes do lar e no dia 
a dia das pessoas, de di-
versas formas.

Enquanto circula pelos 

ambientes da Casa, o visi-
tante tem a oportunidade 
de interagir com os obje-
tos expostos, por meio da 
tecnologia de realidade 
aumentada, utilizando ta-
blet ou seu próprio celu-
lar.

A realidade aumentada 
permite integrar mundo 
real e virtual, uma experi-
ência que abre uma nova 
dimensão na maneira 
como se enxerga os uten-
sílios de uma residência. 
Quem visitar a exposição 
também pode ver a celulo-
se transformada em arti-
gos como papéis, revistas, 
cadernos, livros, papéis 
sanitários, sacolas e em-
balagens, além de outros 
ainda pouco conhecidos, 
como o papel tecido, que 
pode substituir os panos 
de limpeza e é reutilizável.

Depois de passar por 
todos os ambientes da 
Casa, os visitantes são 
convidados a participar 
de um jogo interativo, no 
qual podem testar seus 
conhecimentos. O game é 
disponível em totem com 
tela touch screen e aborda 
práticas de comportamen-
to responsável.

Diversas atividades 
monitoradas, como ofi -
cinas de origami, pintu-
ra, paper toy (miniaturas 
feitas em papel), carica-
tura, entre outras, são 
oferecidas no quintal da 
casa para as crianças. As 
ofi cinas são gratuitas e as 
inscrições acontecem no 
local do evento.

A vida começa aos 60!

A partir de sábado (23), uma série de 
atividades comemorará a "Semana 

Municipal do Idoso" em Pindamonhangaba.

A extensa programação conta com jogos 
recreativos na Praça Monsenhor Marcondes, 
tardes de lazer, aulas de dança, chás, reuniões e 
um baile.

A iniciativa, do Conselho Municipal do Idoso 
em conjunto com as Associações do Centro de 
Convivência para Idosos e as Instituições de 
Longa Permanência para Idosos, em parceria 
com a Prefeitura, mostra o cuidado em oferecer 
políticas públicas que atendam a esse público, 
acima dos 60 anos, a chamada “Melhor Idade”.

Segundo projeções demográfi cas, a população 
idosa brasileira chegará ao ano de 2020 com 
mais de 26,3 milhões, representando quase 12,9% 
da população total. 

Com o aumento geral da população idosa, 
torna-se importante garantir a eles não apenas 
maior longevidade, mas felicidade e satisfação 
com a vida. 

Nossos idosos estão redescobrindo a terceira 
idade, com mais saúde e novos projetos de vida. 
Mais bem dispostos, eles aproveitam essa fase 
para se arriscar em novos e velhos sonhos. Isso 
ocorre porque as pessoas estão chegando a 
essa idade mais bem informadas, com melhor 
condição fi nanceira e com uma rede de amigos. 
Vivem de uma forma muito diferente daqueles 
que, antes, se limitavam a ler jornal na varanda 
ou a fazer tricô e crochê.

À sociedade, resta oferecer condições para que 
eles possam usufruir dessa nova realidade, com 
acesso à saúde, cultura, lazer e dignidade.
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COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
O Conselho Municipal 

do Idoso, as Associações 
do Centro de Convivência 
para Idosos e as Institui-
ções de Longa Perma-
nência para Idosos, em 
parceria com a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, irão comemorar a 
"V Semana Municipal do 
Idoso", entre os dias 23 de 
setembro a 2 de outubro.

Durante a semana, di-
versas atividades serão 
promovidas para o públi-
co da 3ª idade. A abertura 
no sábado (23) será reali-
zada na praça Monsenhor 
Marcondes, das 9 às 12 
horas, com diversos jogos 
recreativos. Já no domin-
go (24), a partir das 14 ho-
ras, os idosos poderão se 
reunir no Centro Esporti-
vo Zito e, na segunda (25), 
também a partir das 14 
horas, no ACCI Campinas, 
para uma tarde de lazer.

Na terça-feira (26), às 
9 horas,  participarão de 
aula de dança sênior no 
ACCI Moreira César, e no 
período da tarde, às 14 ho-
ras, o Lar Irmã Terezinha 
receberá uma exposição 
de artes. Na quarta-feira 

(27), o ACCI Vila Rica, às 
14 horas, terá uma tarde 
de chá, além de uma apre-
sentação de dança. Na 
quinta-feira (28), das 14 
às 17 horas, haverá baile 
da primavera no Lar São 
Vicente de Paulo; na sex-
ta-feira (29), vivência com 
danças circulares, às 9 ho-
ras, no Lar Irmã Terezi-
nha. O encerramento das 
atividades em comemo-
ração ao "Dia do Idoso", 
na segunda-feira (2), será 
com uma confraterniza-
ção no Salesianos, das 11 
às 16 horas.

A “Semana Municipal 
do Idoso” foi incluída no 
calendário ofi cial de eventos 
da cidade por meio da Lei 
5.463/2012 e seu principal 
objetivo é conscientizar a 
população e o Poder Públi-
co de que os idosos são par-
te importante da sociedade.

O presidente do Con-
selho Municipal do Idoso, 
Adilson Lima da Silva, co-
menta que a programação 
irá se estender buscando 
levar atividades que aliam 
saúde, esporte, cultura e 
lazer aos idosos do muni-
cípio e ressalta a intuito 
da data: “Esta quinta co-
memoração serve tanto 
para chamar a atenção das 

Secretaria de Educação 
adquire prédio para 
implantação de sua sede

Mais de 900 alunos das regiões 
de Cidade Nova, Moreira César, 
centro e bairros próximos de 
Pindamonhangaba formaram-se 
neste ano no Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e Violência 
(Proerd), iniciativa apoiada 
pela Gerdau e promovida pela 
Polícia Militar em parceria com a 
Secretaria de Educação Municipal 
e com o Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). 

O objetivo do Proerd é 

conscientizar e orientar crianças 
de até 11 anos de idade, por meio 
de cursos ministrados por policiais, 
sobre os perigos do uso de drogas. 
Há 18 anos na região, a iniciativa já 
alcançou mais de 40 mil crianças no 
bairro Cidade Nova e proximidades.

Durante a formatura, foram 
reconhecidos três alunos, 
premiados com bicicletas, por terem 
apresentado as melhores redações 
sobre os conteúdos abordados em 
sala de aula.

Programação em comemoração a "V Semana 
Municipal do Idoso" conta com diversas atividades

políticas públicas, e exigir 
o cumprimento da lei que 
nos contemplam quanto 
para celebrar o Dia Nacio-
nal, comemorado dia 1° de 
outubro, com muita festivi-
dade junto com o município. 
Então o intuito é celebrar e 
cobrar”.

Além dos eventos da 

programação ofi cial, ou-
tros deverão acontecer no 
decorrer do mês de outu-
bro, com atividades e even-
tos que complementarão as 
festividades em comemora-
ção à "Semana do Idoso".

No dia 3 de outubro, 
será promovida uma ma-
nhã festiva, com o grupo 

terapia e lazer no Recinto 
São Vito em Moreira Cé-
sar. Nos dias 4 e 6, os ido-
sos poderão participar de 
um “City Tour” promovi-
do pelo Departamento de 
Turismo da Prefeitura, a 
partir das  14 horas; no dia 
16,  receberá o II Seminário 
para Valorização do Idoso, 

no auditório da Santa Casa, 
das 8 às 11h30.

O Departamento de 
Turismo promoverá um 
passeio no Trem do Forró, 
nos dias 19 e 26 de outu-
bro, a partir das 13 horas. 
Mais informações no de-
partamento, pelo telefone 
3643-1761. 

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura terá sede 
própria, ainda este ano. 
Na sexta-feira (15), foi 
realizada a assinatura 
da aquisição do prédio e 
entrega das chaves para 
a Prefeitura. A nova sede 
será no prédio onde fun-
cionava, até o ano passa-
do, o Colégio Comercial 
Dr. João Romeiro.

Agora, de posse das 
chaves, a equipe da Se-
cretaria de Educação 
fará uma vistoria no 
prédio, junto com a em-
presa contratada, para 
levantamento das ade-
quações que serão ne-
cessárias. Além dessa 
manutenção, será feita  
a pintura interna e ex-

terna do prédio, antes da 
transferência da sede.

Atualmente, a Se-
cretaria de Educação 
e Cultura fi ca sediada 
em prédio alugado na 
avenida Fortunato Mo-
reira, centro da cidade, 
investindo em aluguel 
R$ 16.100,38 mensais. 
O prédio próprio foi ad-
quirido pelo valor de R$ 
869.546,35.

De acordo com o se-
cretário de Educação e 
Cultura, prof. Júlio Val-
le, a aquisição da nova 
sede da Educação é uma 
conquista que represen-
tará economia para os 
cofres públicos, além 
de ser uma forma de 
manutenção do prédio, 

que tem valor histórico 
para a cidade. "Tornar 
uma escola a sede da 
Secretaria de Educação 
é muito especial por dar 
mais identidade ao nos-
so trabalho, que sempre 
é o de educar, ainda que 
desempenhando fun-
ções administrativas. 
Ter uma escola como 
sede nos remete ao com-
promisso dessa gestão 
com a educação pública 
de qualidade. Além dis-
so, estar em um prédio 
próprio nos proporcio-
na uma economia sig-
nificativa, permitindo 
que possamos investir 
em melhorias diver-
sas", analisou o secre-
tário.

Empresa da cidade contribui 
para formação de mais de 
900 alunos do Proerd

Assinatura para aquisição do novo prédio, realizada no Gabinete do Executivo

Chá da tarde, danças circulares, carteado e várias outras atividades estão programadas

Autores das melhores redações ganharam uma bicicleta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

  
DECRETO Nº 5.448, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017.

Altera dispositivo do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011 que regulamenta 
a Lei nº 5.198, de 19 de maio de 2011, que cria a gratificação por desempenho de 
Atividade Delegada, a ser paga aos policiais que exercerem a atividade Municipal 
delegada ao Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado com o Município 
de Pindamonhangaba.

Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 5.198, de 19 de maio de 2011, 
alterada pela Lei nº 5.547, de 08 de julho de 2013, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o caput do art. 3º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Para a celebração e acompanhamento da execução do convênio será 
constituída uma Comissão de Controle, composta por quatro integrantes, sendo 
dois membros da Prefeitura, pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda e 
Orçamento e à Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão,  e dois 
membros da Polícia Militar.”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 1º de setembro de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
João Carlos Muniz                                        

Secretário da Fazenda e Orçamento                  
Ricardo Alberto Pereira Piorino 

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrado e publicado na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 1º de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2017.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-016/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Alexandre Gabriel 
Martins, para que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA 
nº 521/2017, lavrados em função de construção avançando em passeio público, 
Notificação Preliminar nº 52540,  imóvel localizado na Rua Padre Luiz Garcia de 
Oliveira, Loteamento Araretama, Lote 01, quadra I, infringindo assim os artigos 215 
e 212 do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para 
recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e 
conformidade com o disposto em Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  
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PORTARIA GERAL Nº 4.923, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no 
Decreto Municipal nº 5.452, de 12 de setembro de 2017, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º Nomear as senhoras a seguir indicadas para comporem as 

Gestões de Parcerias da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade do Município de Pindamonhangaba: 
 

I- Gestora de Parceria da Proteção Social Básica  
a) Marcela Narjara Louzada da Mata 
  

II- Gestora de Parceria da Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade 
a) Elen Carla Brissi Martuscelli 
  

Art. 2º Nomear as senhoras a seguir indicadas para comporem a 
Comissão de Seleção de propostas: 

 
I- Júlia Rossato Oliveira Pereira 
II- Josiane de Deus Aquino 
III- Juliana Marques dos Santos 

 
Art. 3º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas: 
 

I- André Itirê Takano  
II- Tathyane de Oliveira Santos 
III- Daniela Morgado Vittorazo 
IV- Cilene de Oliveira Souza Agostinho 

 
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2017. 

   
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 

                  Valéria dos Santos                       Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretária de Saúde e Assistência Social              Secretário de Gestão e Articulação Política 

 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de 

setembro de 2017. 
 
Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

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

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
======================================================================== 

 

 
Às 16:00 horas do dia 14 de setembro do ano de 2017, na Sala de Licitações do Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Thiago Vieira 
Carvalho - Superintendente do FPMP, Francisco Piorino Filho, Roberto Pereira de Souza, Regina Aparecida 
Araujo Ricotta (Suplente), todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de 
Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos. 
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme 
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião: 
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10); 
b) Outros assuntos diversos.  
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de maio, junho e julho de 2017, com o respectivo 
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração. 
O Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a 
reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do 
Conselho de Administração. 
 
 
Thiago Vieira Carvalho                                                                                     Roberto Pereira de Souza   
Superintendente do FPMP                                                                                 Conselheiro                                               
 
Francisco Piorino Filho                                                                                       Ana Flavia Mateus de Souza                                     
Conselheiro                                                                                                         Convidada 
   
Regina Aparecida da Silva Araujo Ricotta 
Suplente  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extrordinária

Eu José Leonardo Feitosa Mandu, presidente da ASSOCIAÇÃO ESPOTIVA REAL ESPERANÇA, 
faço saber que convoco a todos os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 02 de Outubro de 2017, à Rua João Rodrigues, nº 70, Bairro Azeredo, 
cidade de Pindamonhangaba, CEP 12.441-520- Estado de São Paulo, em Primeira convocação 
às 19:30 horas, com número máximo de associados, não havendo numero suficiente, em 
Segunda convocação às 20:00 horas, afim de tratar da:
   - Dissolução da Associação.
                                        Pindamonhangaba, 21 de Setembro de 2017.

José Leonardo Feitosa Mandu
CPF 330.524.138-13

Presidente

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** SESSÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE ***

PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017) 
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, desclassificou as propostas da empresa Simples Comércio 
de Máquinas e Equipamentos (item 04) e TCA Oito Comércio e Distribuição (item 
06), por não apresentarem amostras, conforme exigido no termo de referência, 
na licitação supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme termo 
de referência”. Fica marcada para o dia 28/09/2017, às 08h30, no mesmo local do 
evento anterior, a sessão para abertura dos envelopes de habilitação da empresa 
classificada na sequência do item 06.

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 159/2015 (PMP 18257/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 03/08/2017, ao contrato 178/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos 
em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com 
reposição, sem exclusividade de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, 
pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP”, para prorrogação até 12/08/2018, e reajuste de 2,1164% conforme variação 
do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 396.527,64, assinando pela 
contratante o Sr Josué Bondioli Júnior, e pela contratada, empresa Tamel Tratoers 
e Máquinas de Terraplanagem Ltda, o Sr Jean Carlos dos Santos. 

*** IMPUGNAÇÃO ***

PREGÃO Nº 027/2017 (PMP 13635/2017) 
A autoridade superior, considerando os pareceres da Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência Social e da Secretaria de Negócios Jurídicos, deu provimento, em 
05/09/2017, à impugnação interposta pela empresa Intermed Equipamento Médico 
Hospitalar Ltda (processo 22329/2017), alterando assim as especificações do item 
03 da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos hospitalares para 
estruturação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”. 

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  
 

Processo Digital nº: 1502414-95.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Juliana Nascimento de Azevedo 
 

 
 

 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA 
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, 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 Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Juliana Nascimento de Azevedo 
Documentos da Executada: CPF: 183.963.438-37 
Execução Fiscal nº: 1502414-95.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/01/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 12/2011 
Valor da Dívida: R$ 2.124,93 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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  
 

Processo Digital nº: 1502554-32.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Alex Cristian da Silva Me e outro 
 

 
 

 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DOS 
EXECUTADOS ABAIXO RELACIONADOS, 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 Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Alex Cristian da Silva Me e Alex Cristian da Silva 
Documentos da Executada: CNPJ: 08.423.844/0001-57 e CPF 278.098.458-96 
Execução Fiscal nº: 1502554-32.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/01/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 13266/2011 e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.786,68 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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 
 

Processo Digital nº: 1503298-27.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Erink Joao Paulo Diani 
 

 
 

 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias 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 Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Erink Joao Paulo Diani 
Documentos da Executada: CPF: 294.633.818-56 
Execução Fiscal nº: 1503298-27.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/01/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20903/2011 
Valor da Dívida: R$ 840,89 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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  
 

Processo Digital nº: 1502561-24.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Wagner Coutinho dos Santos e outro 
 

 
Justiça Gratuita 

 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DOS 
EXECUTADOS ABAIXO RELACIONADOS, 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 Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Wagner Coutinho dos Santos e Wagner Coutinho dos Santos Drogaria-ME 
Documentos da Executada: CPF: 029.355.138-35 e CNPJ 08.584.006/0001-65 
Execução Fiscal nº: 1502561-24.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/01/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 31530/2011 e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.245,77 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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 
 

Processo Digital nº: 1503253-23.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Diva Aparecida Moreira da Silva e outros 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DOS 
EXECUTADOS ABAIXO RELACIONADOS, 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 Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Diva Aparecida Moreira da Silva-CPF: 002.657.578-78, Maria Cortez 
Moreira-CPF 019.193.238-80,  Neuza Moreira da Silva-CPF 185.769.448-12, Renato 
Moreira-CPF 831.024.268-91, Antonio Moreira-CPF 019.372.768-48, Jorge Moreira-CPF 
695.698.278-15 e Mário Moreira-CPF 036.594.268-57 
Execução Fiscal nº: 1503253-23.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 6878/2012  e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.435,88 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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  
 

Processo Digital nº: 1503293-05.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Múltipla Imóveis Ltda 
 

 
 

 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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 Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Múltipla Imóveis Ltda 
Documentos da Executada: CNPJ: 50.595.602/0001-07 
Execução Fiscal nº: 1503293-05.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 19620/2012 
Valor da Dívida: R$ 801,46 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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idadeC
Pinda realiza congresso e simpósio 
sobre trânsito nesta sexta e no sábado

8h30 às 9h – recepção (entrega 
de material aos participantes)  
9h às 10h – mesa de abertura  
10h às 10h30 – coffee break 
10h30h às 12h – Mesa: 
Estratégias para o (des)
equilíbrio econômico financeiro 
na prestação de serviço da 
perícia de motoristas. 
a) Valor pago por perícia de 
motorista 
b) Experiência com critérios de 
credenciamento 
c) Tipos de vinculação/formação 
societária  
12h às 13h30 – almoço  
13h30 às 15h30 – Mesa: 
Avaliação psicológica de 
motorista como abordagem de 
atenção à saúde. 
a) Políticas de trânsito 
articuladas aos princípios e 

diretrizes do SUS 
b) Atividades da Diretoria 
de Credenciamento para 
o atendimento técnico em 
psicologia e medicina no Detran 
c) Critérios para emissão do 
resultado da avaliação pericial 
psicológica 
15h30 às 16h - coffee break 
e stands para exposição de 
práticas na temática 
16h às 17h30 – Mesa: Perícia 
Psicológica: Reflexões éticas e 
técnicas  
a) Critérios para funcionamento 
de junta psicológica 
b) Parâmetros para atuação 
em perícia psicológica de 
trânsito 
c) Aspectos éticos e técnicos da 
preparação do candidato para 
perícia psicológica.

Em comemoração à “Semana 
Nacional do Trânsito”, Pindamo-
nhangaba está realizando uma 
ampla programação de ações de 
conscientização, como blitzes 
educativas e cidade-mirim.

Integrando a programação, 
nesta sexta-feira (22) e no sábado 
(23), serão realizados, respecti-
vamente,  o II Congresso Valepa-

raibano de Segurança no Trân-
sito e Prevenção de Acidentes e 
o II Simpósio Valeparaibano de 
Psicologia do Trânsito. Ambos 
serão na Faculdade Anhanguera 
de Pindamonhangaba.

O evento é organizado pelo 
Movimento Voz do Trânsito, com 
a parceria do Conselho Regional 
de Psicologia SP, ABPTran - As-

sociação Brasileira de Profissio-
nais do Trânsito, e Sindicato dos 
Psicólogos de São Paulo. Com 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos e do 
Conselho Federal de Psicologia.

As inscrições foram realiza-
das pelo site da prefeitura, gra-
tuitamente. 

Final do “Festival 
da Juventude” será 
nesta quinta-feira

 

II Congreso Vale-paraIbano de segurança no TrânsITo 
e preVenção de aCIdenTes - 22/9/2017 – sexTa-FeIra

• 8h30 às 9h – recepção 
(entrega de material aos 
participantes)  
• 9h às 10h – mesa de abertura  
10h às 10h30 – coffee break  
• 10h30 às 12h – Mesa: Ações 
educativas para prevenção de 
acidentes  
a) “educação de trânsito” 
(formação de motoristas);  
b) “educação no trânsito” 
(campanhas educativas);  
c) “educação para o trânsito” 
(processos educativos, no 
ensino regular, baseados em 
valores).  
• 12h às 13h30 – almoço  
• 13h30 às 15h30 – Mesa: 
A mobilidade urbana como 
objetivo da Gestão do Trânsito  
a) O espírito de uma Política 
Nacional de Trânsito (diferenças 
entre as Resoluções CONTRAN 
166/2004 e 514/2014) 
b) O esforço legal para garantia 

do cumprimento da norma 
(desafios do texto provisório 
novo Código de Trânsito) 
• 15h30 às 16h - coffee break 
• 16h às 17h30 – Mesa: 
Prevenção, promoção, 
tratamento e reabilitação – 
ações em atendimento à saúde 
do usuário da via pública.  
a) A avaliação da sanidade 
física e mental de motoristas: 
contribuições para a segurança 
viária 
b) Perícia psicológica e a 
atenção à saúde do motorista
18h às 20h - Reunião Aberta do 
Núcleo Trânsito e Mobilidade 
Urbana do Conselho Regional 
de Psicologia de São Paulo
1. Gestão municipal de trânsito 
e as contribuições da Psicologia 
do Trânsito
2. Desafios da atuação em 
Avaliação Psicológica Pericial 
de motoristas

II sImpósIo Vale-paraIbano de psICologIa 
no TrânsITo - 23/9/2017 – sábado

A final do “IV Festival de Mú-
sica da Juventude” será nesta 
quinta-feira (21), a partir das 
18 horas, no Teatro Galpão. O 
evento tem entrada gratuita e 
conta com as categorias Compo-
sição Inédita e Interpretação. O 

festival é promovido pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de Cul-
tura, para incentivar a música 
entre a juventude, revelar novos 
talentos e promover a cultura 
artística da região.

o evento começou com ensaio geral, na terça-feira (19)

Divulgação

Web rádio ‘Voz de Moreira’ promove 
interação com os munícipes
COlABOROu COM O TExTO JENNIFER 

GONçAlVES
 
O projeto “Voz de Moreira”, 

uma web rádio, busca levar in-
formações para os moradores 
do Distrito de Moreira César. 
O projeto começou com o curso 
desenvolvido no CEu das Artes 
sobre edição de vídeo e áudio, 
com o professor Kiko Nogueira. 
Principal incentivador do proje-
to, Kiko decidiu focar no áudio 
para que o projeto se desenvol-
vesse e se concretizasse.

A web rádio é um projeto 
de rádio comunitário, sem fins 
lucrativos que já funciona há 
quatro meses. “Nós buscamos 
dar visibilidade para Moreira, 
ajudando a população. levamos 
informação, notícia sobre a re-

gião, sobre eventos, fazemos a 
divulgação do comércio da cida-
de, buscamos fazer entrevistas 
e interagir com as pessoas pelo 
Facebook”, explica o vice-pre-
sidente da web rádio, Evandro 
Alves.

Atualmente, seis pessoas fa-
zem parte da equipe de volun-
tários que conta com o apoio do 
CEu das Artes. Eles trabalham 
apenas com um notebook, ce-
lular e uma sala, sendo que to-
dos os envolvidos se revezam 
nas etapas da produção. Os 
voluntários produzem alguns 
programas, entre eles o “Sala 
de Cinema”, em que Evandro 
escolhe um filme e traz informa-
ções sobre ele, dá sua opinião e 
provoca discussões com convi-
dados. O programa “Bate-papo” 

é comandado por Douglas Silva, 
que busca falar sobre variados 
assuntos. Já o programa “uma 
História Contada”, traz contos 
infantis no período da noite, 
fechando a programação que é 
feita para todas as idades.

O coordenador do CEu das 
Artes, Claudio Gaude, comenta 
que a iniciativa de levar o pro-
jeto adiante foi um grande ga-
nho para todos. “Várias pessoas 
da comunidade se interessaram 
pelo curso, por isso, o projeto se 
tornou um suporte a mais para o 
nosso trabalho, divulgando nos-
sas oficinas e auxiliando nossos 
projetos, além de levar informa-
ção para a população”, disse.

Para acompanhar o projeto, 
basta acessar o site www.vozde-
moreira.minharadio.fm.

blitz educativa realizada na praça monsenhor marcondes

a equipe de voluntários se mobiliza para levar programação de qualidade para moreira César

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

No Brasil, o primeiro 
evento em homenagem 

às árvores aconteceu na tarde 
do dia 7 de junho de 1902, no 
pavilhão da Câmara Municipal 
de Araras-SP. Segundo fi cou 
registrado na ata da inaugura-
ção solene daquela “Festa das 
Árvores”, a data comemorativa 
foi criada por força de leis mu-
nicipais da mencionada cidade 
paulista “com o fi m de promo-
ver pelo exemplo a plantação e 
conservação de árvores, agindo 
como meio de propaganda por 
este culto necessário”.

A sublime ação em favor do 
meio ambiente ainda no início 
do século passado, teve à fren-
te o pindamonhangabense Dr. 
João Pedro Cardoso quando, na 
função de engenheiro do Dis-
trito Agrícola de Araras sendo 
o idealizador da sublime home-
nagem. Considerado o ‘Patrono 
das Árvores’, esse fi lho da ‘Prin-
cesa do Norte’ cumpriu seu obje-
tivo de atuante defensor do meio 
ambiente e a natureza, represen-
tada pelas árvores, passou a ter 
seu dia de veneração. O evento 
“Festa das Árvores” começou a 
ser celebrado em outros municí-
pios até surgir o “Dia da Árvore”, 
em 21 de setembro, data nacio-
nalmente comemorada. 

Para José Lelis Nogueira, da 
Academia Pindamonhangaben-
se de Letras, “ao idealizar essa 
festa, João Pedro Cardoso inten-
cionava perpetuar a ideia de um 
evento nacional anual, a exem-

“Dia da Árvore”, data envolve a 
participação de um pindamonhangabense

plo do “Arbor Day” americano, 
realizado pela primeira vez em 
10 de abril de 1872, no estado de 
Nebraska, por iniciativa de Julius 
Sterling Morton”. Como no Bra-
sil a primavera começa em 21 de 
setembro, fi cou essa data consa-
grada como sendo o nosso “Arbor 
Day”, o nosso “Dia da Árvore”.

Fato curioso relacionado a 
essa comemoração, diz respeito 
à diversidade climática do País 
de acordo com suas regiões. So-
bre isso, Lelis lembra que “no 
Norte e Nordeste do País, se-
tembro coincide com uma época 

Avenida Dr. Jorge 
Tibiriçá por volta 
de 1915, ilustração 
mostra o arborizado 
centro urbano da 
Pinda antiga

Pindamonhangaba, ber-
ço do criador do evento que 
deu origem à efeméride 
que coincide com a chega-
da da Primavera, já fez sua 
“Festa às árvores” no dia 29 
de setembro. Em sua edição 
de 7 de outubro de 1928 o 
extinto jornal Folha do Nor-
te assim refere-se ao aconte-
cimento  “...em obediência 
à praxe pré-estabelecida, 
realizou-se no dia 29 de se-
tembro a tradicional ‘Festa 
das Árvores’...”. A come-
moração vai ao encontro do 
que menciona Piorino Filho 
na página 51 de seu livro ‘O 
Grande Amigo das Árvores’ 
– João Pedro Cardoso, que 
traz: “Em 29 de setembro 
de 1928, a diretoria geral da 
Instrução Pública tornou a 
Festa das Árvores uma co-
memoração anual...”

Conforme a matéria 
publicada na Folha do 
Norte, relembraremos 
com detalhes, como se 
procedeu o evento...

Pela manhã, às 9 horas, 
o então Grupo Escolar Dr. 
Alfredo Pujol e a Escola 
de Normal Livre, que fun-
cionava no Palacete Tira-
dentes (atualmente desa-
tivado), respectivamente, 
deram início à festiva pro-
gramação. Na escola Pu-
jol, com a presença de au-
toridades e famílias locais, 
o evento ocorreu no pátio 
externo, sendo conduzido 
pelo diretor Luiz Marcon-
des Guimarães e o inspe-
tor escolar José Vieira de 
Macedo.

de seca caracterizada por acen-
tuada queda da umidade relati-
va do ar e do índice pluviométri-
co, tornando o período impró-
prio para o plantio de árvores”.

“Foi por conta disso - relembra 
Lelis - que o presidente Castelo 
Branco sancionou, em 24 de feve-
reiro de 1965, o decreto-lei insti-
tuindo a ‘Festa Anual da Árvore’ 
para todo o Norte e Nordeste com 
comemoração no mês de março, 
quando as condições climáticas e 
fi siogeográfi cas são favoráveis”.

Pela vontade do escritor e 
advogado, Dr. Francisco Piorino 

Filho, João Pedro Cardoso teria 
sido homenageado também em 
selo expedido pelos Correios e 
Telégrafos. A ideia de Piorino 
era propagar o feito do ilustre 
pindamonhangabense por in-
termédio do lançamento de um 
selo comemorativo ao centená-
rio da “1ª Festa da Árvore! do 
Brasil - 1902/2002. Em nome 
da Academia Pindamonhanga-
bense de Letras, entidade a qual 
era presidente em 2002, Piorino 
chegou até a elaborar o tal selo. 
A iniciativa já havia sido acatada 
e apoiada pelos prefeitos e pre-

sidentes da Câmara de Vereado-
res de Pinda e de Araras. Infeliz-
mente, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, através de 
sua Comissão Filatélica indefe-
riu o pedido de emissão do selo.

Em ‘O Grande Amigo das 
Árvores’ – João Pedro Cardoso, 
lançado em 2009 (Gráfi ca e Edi-
tora São Benedito - Pindamo-
nhangaba-SP), Piorino, presta 
homenagem a este fi lho de Pin-
damonhangaba com importante 
obra na qual narra os feitos de 
João Pedro Cardoso, incluindo a 
“1ª Festa das Árvores do Brasil”.

“Festa das Árvores” já foi comemorada em 29 de setembro em Pinda  
Naquele colégio, em 

um canteiro previamente 
preparado pelos alunos, 
“representando suas clas-
ses em número de 22, fo-
ram feitas as plantações 
de feijão e milho”, descre-
ve o referido artigo da FN, 
revelando que  tais plan-
tações fi cariam sob os cui-
dados dos próprios alunos 
e haveria um prêmio para 
a classe que melhor cui-
dasse de suas plantinhas, 
ou seja, que colhesse “me-
lhor fruto”.

O ato de lançamento 
das sementes ao solo foi 
feito sob o canto dos hi-
nos: “As árvores” e “Cave-
mos a terra” que, segundo 
o articulista, “...impres-
sionaram a assistência”.

Coube à professora 
Judith Rangel Pacheco, o 
pronunciamento de uma 

oração sobre a utilidade 
das árvores e o carinho 
que por elas deve-se ter. 
Prosseguindo o evento, os 
alunos foram conduzidos 
às suas classes onde os 
professores também fi ze-
ram uma preleção sobre o 
signifi cado da data.

Concluídas as prele-
ções, os alunos foram até 
a Escola Normal Livre, na 
praça Barão do Rio Bran-
co (Largo São José). De 
lá, reunidos com os alu-
nos e professores daquele 
estabelecimento de ensi-
no,  partiram em direção 

ao “...velho e umbroso 
parque da praça Cornélio 
Lessa (Bosque da Prin-
cesa) acompanhados da 
Corporação Musical Ope-
rária”. No bosque, os alu-
nos de ambas as escolas 
plantaram duas árvores 
simbólicas. 

A comemoração pros-
seguiu com o discurso do 
professor e inspetor esco-
lar José Vieira de Macedo, 
seguida da apresentação 
literária dos alunos das 
duas escolas. 

Os leitores fi lhos de 
Pindamonhangaba talvez 
identifi quem alguns de seus  
antepassados  entre os dos 
alunos que participaram 
da apresentação em verso e 
prosa, conforme consta na 
relação seguinte: “A rosa 
e o beija-fl or”, poesia, alu-
na -Maria Cesar Nogueira; 
“A carnaúba”, poesia, Beni 
Lemes; “Velhas Árvores”, 
Lilia Teixeira; “O passado”, 
poesia, Labibi Milad; “Ma-
ta-mouros”, poesia, Onofre 
Bahia; “A primavera”, poe-
sia, Maria dos Anjos Morei-
ra; “A copa de uma árvore”, 
poesia, Eularina Guaycuru; 
“Flores”, poesia, Minervina 
Esteves; “Cair das Folhas”, 
poesia, Francisco Lemes; 
“A árvore”, poesia, Juracy 
de Carvalho; “A árvore”, 
discurso, Demétrio Boueri; 
“Discurso sobre às árvo-
res”, Benedicto Cunha; “O 
gosto das plantas”, poesia, 
Ivone Santos; “A árvore 
da vida”, poesia, Ary Bar-
ra; “História de um fruto”, 
diálogo, Eudóxia e Hilda; 
“Meu canteirinho”, poesia, 
Odette Arantes.

Assim foi a comemora-
ção escolar  (Escola Nor-
mal e Alfredo Pujol) da 
“Festa das Árvores” em 
Pinda no dia 29 de setem-
bro de 1928.

Escola Normal 

(acima) e escola 

Alfredo Pujol 

comemoraram a 

data em 1928

Selo comemorativo ao 
Centenário da “1ª Festa 

da Árvore do Brasil” - 
1902/2002, pedido de 

emissão não foi atendido 
pela Empresa Brasileira  de 

Correios e Telégrafos 
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