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Pinda está entre as cidades com 
maior potencial eólico do Estado

Os primeiros aerogeradores do Estado de São Paulo entraram em operação após dois meses de testes

Secretaria de Energia e Mineração

Pindamonhangaba está entre 
os municípios com maior poten-
cial para geração de energia eó-
lica do Estado de São Paulo.

A energia eólica é produzida 
a partir da força dos ventos e é 
gerada por meio de aerogerado-
res. É uma energia abundante, 
renovável e limpa.

Além de Pinda, na região, as 
cidades de Campos do Jordão e 
Guaratinguetá são alternativas 
para a geração de energia eólica.

Município 
participa de “Feira 
Internacional 
de Turismo”
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MUSEU RECEBE 
EXPOSIÇÃO 
“MAZZAROPI VIVE”

Pró-Coalizões realiza oitava 
edição do “Em busca do Melhor”
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Grupo de voluntários promove 
“Noite Sertaneja Solidária”

Cidade recebe etapa classifi catória do maior 
festival de música universitária do Brasil 

Pindamonhangaba re-
ceberá, no sábado (7), 
a segunda etapa clas-

sificatória da 10a edição do 
Fun Music - maior festival de 
música universitária do País.  

Além da apresentação de cinco 
bandas concorrentes, o evento 
contará com o show de Gusta-
vo Mioto.

O festival tem um júri forma-
do por Juca Novaes, Sonekka, 

Carlos Rennó,  Tavito e Sabrina 
Parlatore. 

O público também poderá es-
colher e votar nas músicas pelo 
site ofi cial do festival.

Gustavo Mioto, intérprete de “Ela não gosta mais de mim”, fará show no evento

Divulgação
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Eu indico:

Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras

Nossa Terra NOSSA GENTE

Museu recebe exposição “Mazzaropi Vive”
COLABOROU COM O 

TEXTO JENNIFER GONÇALVES 

O Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina re-
ceberá, de 2 a 27 de outubro, a expo-

sição “Mazzaropi Vive” com telas que 
retratam a vida e obra do artista.

São obras de diferentes técnicas 
de pinturas criadas por 32 artistas 
que cederam suas telas para Wa-
shington Oliveira, que leva a exposi-

ção para diversas cidades da região.
O Museu Histórico e Pedagógi-

co Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
(rua Marechal Deodoro da Fonseca 
– centro) funciona de segunda a sá-
bado, das 9 às 12 e das 13 às 17 horas.  

Município 
participa de “Feira 
Internacional 
de Turismo”

Pindamonhangaba esteve pre-
sente, na última semana, na ABAV 
- Expo Internacional de Turismo 
2017. A cidade foi representada 
pela equipe do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, que teve 
a oportunidade de divulgar seus 
produtos turísticos por meio do 
Circuito Mantiqueira, no espa-
ço do Governo do Estado de São 
Paulo.

A diretora de Turismo da Prefei-
tura, Ana Lúcia Gomes Araújo, acre-
dita que a participação da cidade 
no evento foi bastante proveitosa. 
“Além de representar a Prefeitura 
e o município de Pindamonhanga-
ba, aproveitamos para estreitar os 
laços com o novo secretário de Tu-
rismo do Estado, Fabrício Cobra. A 
presença de Pinda em eventos como 
esse é de grande importância para 
divulgarmos a cidade como destino 
turístico, junto aos profi ssionais do 
turismo de toda a América Latina”, 
explicou.

Considerada a Feira das Améri-
cas, a ABAV é um dos maiores even-
tos de turismo da América Latina e 
ponto de encontro, de comerciali-
zação e de comunicação de toda a 
cadeia produtiva do setor turístico 
desta região do globo. 

O jardim interno do 
Lar São Judas Tadeu 
com suas fl ores, a 

fonte de água, os pássaros 
e toda sorte de bichinhos 
visíveis e invisíveis, nos 
convidam para adentrar-
mos as varandas ornadas 
de antúrios, samambaias e 
avencas que nos conduzem 
à igreja e à residência dos 
freis franciscanos em Pin-
damonhangaba. 

À minha espera está Frei 
Laércio, com sua mansi-
dão estampada no olhar 
de menino matogrossense 
de Cabeceira Perdida, um 
pequeno vilarejo da zona 
rural de Brasilândia. Nas-
cido numa família católica, 
os terços e as rezas eram 
práticas diárias na casa de 
seus pais – José Carvalho e 
Maria Prates -, de seu avós, 
tios e vizinhos. 

Na pequena escola de 
roça em que ele aprendeu 
a ler e a escrever, conheceu 
São Francisco, através da 
letra de músicade Vinícius 
de Moraes, impressa num 
suplemento da cartilha Ca-
minho Suave: “La vai São 
Francisco/ pelo caminho/ 
de pé descalço/tão pobrezi-
nho...”Desde então, o amigo 
e irmão dos pobres, nunca 

FREI LAÉRCIO 
CARVALHO, O 
FREI MENINO DE 
SÃO FRANCISCO

mais abandonou o coração 
daquele menino que desde 
pequeno,brincava de benzer 
e de abençoar os membros 
de sua família.

Aos 20 anos, o jovem 
Laercio Carvalho deixou o 
Mato Grosso e saiu pelos 
caminhos em busca de 
formação sacerdotal nos se-
minários de Marília, União 
da Vitória, Porto União, 
Santos e Taubaté. E, aos 
17 de dezembro de 2004, 
celebrou-se sua ordenação 
presbiterial no Santuário 

de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, em Pindamonhan-
gaba. As sandálias nos pés, 
o hábito marrom e o cordão 
na cintura revelam a sua 
opção pela Ordem Francis-
cana. 

No Lar São Judas 
Tadeu, Frei Laércio está à 
frente de inúmeras ativida-
des – celebra missas, atende 
confi ssões e aconselha-
mentos,realiza orientação 
espiritual dos postulantes à 
vida religiosa e, com muito 
zelo e carinho, cuida do 
atendimento às cemcrian-
ças do “Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculos” que, a partir de 
projetos de canto, dança e 
algumas modalidades de 
esporte, propõe despertar 
e fortalecer nos assistidos, 
a consciência de pertença-
com a família, a escola e a 
sociedade.

Para esse trabalho em 
prol das crianças, Frei 
Laércio realiza parcerias 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o governo do 

Estado de São Paulo e a aju-
da generosa de benfeitores 
e confrades. Conta também 
com o apoio de uma equipe 
de trabalho multidisciplinar 
(assistente social, auxílio 
psicológico externo, moni-
tores de judô, professores 
de educação física, de balé e 
canto). Só Deus sabe quanta 
gratidão há em seu coração 
por todos eles!

Quando ouço sua histó-
ria de vida, suas palavras 
avivam a chama do espírito 
cristão que me habita e eu 
sei que Deus faz de Frei 
Laércio uma ponte para nos 
levar ao Inefável. Quando 
eu me despeço e peço a sua 
bênção, a alegria do Santo 
de Assis inunda minha alma 
e minha vida. Ao partir 
do Lar São Judas Tadeu, 
eu vejo o que ninguém vê: 
nas escadas da igreja, um 
coral de cem vozes infantis 
saúdam o frei menino de 
São Franscisco, entoando 
a canção que tomou aquele 
jovem matogrossense pelas 
mãos e o trouxe até nós:

Lá vai São Francisco  Lá vai São Francisco  Lá vai São Francisco
Pelo caminho   De pé no chão   Pelo caminho
De pé descalço   Levando nada   Levando ao colo
Tão pobrezinho  No seu surrão   Jesuscristinho
Dormindo à noite  Dizendo ao vento  Fazendo festa
Junto ao moinho  Bom dia amigo  No menininho
Bebendo a água  Dizendo ao fogo  Contando histórias
Do ribeirinho.   Saúde irmão.   Pros passarinhos.

        Lá vai São Francisco
         Pelo caminho.

Museu apresenta Mazzaropi retratado em telas de 32 artistas

PROJETO: “CARTA AO LEITOR”

Frei Laércio

Divulgação

Olá jornal Tribuna do Norte! Eu me chamo 

Divulgação

Energia limpa 
e renovável

É muito bom saber que o Estado de São 
Paulo tem potencial e viabilidade econô-
mica para adotar o uso da geração de 

energia eólica em sua matriz energética. Ago-
ra, saber que Pindamonhangaba está entre as 
cidades com maior potencial para a geração 
desta energia no estado é uma excelente notí-
cia. Isso porque o município conta com áreas 
de boa intensidade de ventos e pode ser opção 
para a geração de energia alternativa. 

A afi rmação foi feita pelo subsecretário 
estadual de Energias Renováveis, Antonio 
Celso de Abreu Júnior, esta semana, durante 
o pontapé das operações dos primeiros aero-
geradores do Estado de São Paulo, na usina 
Engenheiro Sérgio Motta, localizada no mu-
nicípio de Rosana, interior do Estado. Após 
dois meses de testes, a operação nesta região 
foi iniciada ofi cialmente. Nesse período as 
torres eólicas geraram cerca de 3 megawatts 
médios. 

Ainda de acordo com informações do se-
tor de Energias Renováveis, o Estado de São 
Paulo tem um potencial de aproximadamente 
13 mil GWh, tendo um fator de capacidade 
médio de 31,3%.

Produzida a partir da força dos ventos, a 
energia eólica é gerada por meio de aeroge-
radores. Neles, a força do vento é captada por 
hélices ligadas a uma turbina que aciona um 
gerador elétrico. É uma energia abundante, 
renovável e limpa.

Aqui na região, além de Pindamonhanga-
ba, Campos do Jordão e Guaratinguetá são 
cidades que têm potencial para a geração de 
energia eólica. 

Um olhar 
do paraíso

Júlia Beatriz indica o 
fi lme “Um olhar do para-
íso”, uma adaptação do 
livro “Uma vida interrom-
pida”, de Alice Sebold, 
lançado em 2009 nos 
Estados Unidos, chegando 
ao Brasil em fevereiro de 
2010.

O fi lme conta a histó-
ria de Susie Salmon, uma 
garota que é assassinada 
pelo seu vizinho ao voltar 
sozinha para a sua casa. 
A mulher acompanha 
toda a investigação da 
polícia, em um ambiente 
entre o céu e o inferno.

“Eu estava procurando 
um fi lme para assistir e 
acabei achando esse, li a 
síntese e me interessei. 
Eu indico porque achei 
a história muito bonita, 
tem um bom suspense e 
é realista”, conta Júlia. 

Divulgação

Ágatha e minha amiga é a Rebeca, somos do 4º 
ano A da Escola Professor Augusto Cesar Ribeiro. Nós duas 
lemos a notícia da Copa de São Paulo de ginástica rítmica e 
gostamos muito desta matéria, porque sabemos o quanto é 
difícil essa modalidade esportiva, as meninas se esforçaram 
muito e estão de parabéns!

São exemplos para outras crianças que querem fazer este 
esporte. Estamos torcendo por elas.

A todos do Jornal Tribuna do Norte queremos dizer que 
admiramos o trabalho competente de vocês, porque sabemos o 
quanto é desafi ador escrever uma notícia ou uma reportagem.

Vocês estão de parabéns!

Tchau e um abraço da Rebeca do Nascimento Alves e da 
Ágatha Sofya de Almeida Gonçalves

Até a próxima!

Pindamonhangaba, 3/10/2017.
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Pinda está entre as cidades com 
maior potencial eólico do Estado 
Cidade conta com áreas de boa intensidade de ventos e pode ser opção de geração de energia elétrica

Pindamonhangaba está entre 
os municípios com maior poten-
cial para geração de energia eó-
lica do Estado de São Paulo.

A afirmação foi feita pelo 
subsecretário estadual de Ener-
gias Renováveis, Antonio Celso 
de Abreu Júnior, na segunda-
feira (2), após o início das ope-
rações dos primeiros aerogera-
dores do Estado de São Paulo, 
na usina Engenheiro Sérgio 
Motta, localizada no município 
de Rosana, na região de Presi-
dente Prudente. A operação foi 
iniciada oficialmente após dois 
meses de testes. Nesse período 
as torres eólicas geraram cerca 
de 3 megawatts médios. 

“O início da produção de 
energia elétrica por meio dos 
ventos é um marco para São 
Paulo, que comprova seu po-
tencial e viabilidade econômica 
para adotar o uso da geração 
de energia eólica em sua matriz 
energética”, afirmou o secretá-
rio estadual de Energia e Mine-
ração, João Carlos Meirelles. 

Além de Pindamonhangaba, 
na região, as cidades de Campos 
do Jordão e Guaratinguetá são 
alternativas para a geração de 
energia eólica. 

A energia eólica é produzida 
a partir da força dos ventos e é 
gerada por meio de aerogera-
dores. Neles, a força do vento 
é captada por hélices ligadas a 
uma turbina que aciona um ge-
rador elétrico. É uma energia 
abundante, renovável e limpa.

“São Paulo conta com áreas 
de boa intensidade de ventos, 
onde a fonte eólica pode ser 
uma opção de geração de ener-
gia elétrica. Os municípios com 
maior potencial são Jaú, Barra 

Bonita e Dois Córregos, na re-
gião de Bauru; Capão Bonito e 
Fartura, na região de Itapeva; 
Votorantim, Piedade e Itu, na 
região administrativa de Soro-
caba; Campos do Jordão, Pinda-
monhangaba e Guaratinguetá, 
no Vale do Paraíba e; Valinhos, 
Cabreúva e Joanópolis, na ad-
ministrativa de Campinas”, des-
tacou Abreu Júnior.

O Estado de São Paulo tem um 
potencial de aproximadamente 
13 mil GWh, tendo um fator de 
capacidade médio de 31,3%.

Produção de peças

Pindamonhangaba abriga a 
usina da Gerdau Summit, inau-

gurada em março deste ano, que 
fornece peças para a geração de 
energia eólica. 

São eixos para aerogera-

dores, anéis de rolamento por 
parte da joint venture, mais o 
vergalhão que é fabricado pela 
usina da Gerdau.

CMEI orienta crianças 
sobre animais peçonhentos

Além de Pindamonhangaba, na região, Campos do Jordão e Guaratinguetá são alternativas para a geração de energia eólica

Na semana passada, o CMEI 
Dr. Francisco Lessa Junior do 
bairro Cidade Jardim organizou a 
aula especial “Cuidado com o bi-
chinho!”, sobre prevenção de aci-
dentes com animais peçonhentos.

A personagem ‘Tia Jujuba’, 
figura presente e atuante nos 
eventos da unidade, reuniu as 
crianças para uma conversa e 
orientação sobre estes animais 
perigosos, com destaque para o 
escorpião, que vem preocupan-
do a região.

A intenção do projeto é aler-
tar as crianças para assim que 
virem qualquer bicho, chama-
rem imediatamente um adulto 
e em momento algum tocar no 
animal.

Esta ação faz parte do Projeto 
de Responsabilidade Social des-
ta CMEI, sendo que todos da es-
cola, professores e funcionários, 
auxiliam na sua realização. Mais 
ações serão realizadas até o final 
do ano, inclusive com o apoio da 
comunidade local.

De forma lúdica, as crianças aprenderam sobre como se 
comportar em relação a animais peçonhentos

 Secretaria de Energia e Mineração

Divulgação

Associação Pró-Coalizões realiza oitava 
edição do “Em busca do Melhor”

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DIAS

A “Associação Pró-
Coalizões Comunitárias 
Antidrogas no Brasil” 
promoverá, no sábado 
(7), o “VIII Encontro de 
Jovens ‘Em busca do 
Melhor”. O evento acon-
tecerá durante o dia 
todo e reunirá cerca de 
240 adolescentes, faixa 
etária de 12 a 18 anos,  
de seis escolas públicas 
estaduais de Pindamo-
nhangaba.

A “Coalizões” realiza 
programas com o intui-
to de conscientizar para 
combater e prevenir o uso 
e abuso às drogas. Ha-
verá oficinas e palestras 
sobre assuntos relacio-
nados, como orientação 
vocacional e sexualidade. 
As oficinas acontecerão 
na parte da manhã na 
Faculdade Anhanguera 
(avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso), a partir 
das 8 horas.

Na parte da tarde, o 
evento continuará no 

Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira (João 
do Pulo) com atividades 
recreativas e de lazer. 
O objetivo é buscar o 
protagonismo dos ado-
lescentes, mostrando 
para eles que é possível 
se divertir sem álcool e 
drogas.

O evento tem parceria 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, do CMDCA 
(Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente) e da Direto-
ria Estadual de Ensino.

Encontro pretende reunir mais de 200 adolescentes estudantes de escolas estaduais de Pinda

Divulgação
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “12ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Leitura e aprovação de Ata 
 Definir data de deliberação das verbas FUMCAD para 2018 
 Apresentação da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente 
 Retorno sobre evento com Secretário de Estado da Assistência Social 
 Retorno da reunião sobre PETI (prevenção ao trabalho infantil) com 

Depto de Assistência Social 
 Assuntos finais da Semana da Criança e do Adolescente 
 Informes gerais 

 
 

Data: 10/10/2017 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 

Carla HenrieteBevilacqua Piccolo 
Presidente 

 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

NIS NOME
16147554108 ADRIANA JAQUELINE DA SILVA                                            
10271813188 AGENOR PEREIRA DOS SANTOS                                             
21023544735 ALESSANDRA DA SILVA AMORIM                                            
16004640418 ALINE APARECIDA FELICIO ALVES DO SANTOS                               
12431272062 AMERICA LUCIENE IRINEU MARETTI                                        
20785107910 ANA PAULA DE FATIMA MONTEIRO                                          
12940069249 ANA PAULA DINIZ RIBEIRO                                               
12667965223 ANDRE LUIS DOS REIS RANGEL                                            
12545310400 ANGELA MONTEIRO                                                       
12112283792 ANTONIA JERONIMO DE ARAUJO                                            
20151255169 BEATRIZ POZZI DINIZ                                                   
12448337324 BENEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO                                      
16121627531 BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR                                  
10790690311 BENEDITO PEREIRA BATISTA                                              
16544784207 CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA                                          
21036246193 CINTHIA GAMERO GOMES                                                  
16195071782 CLAUDIA DA SILVA                                                      
16512351232 CRISTIANA APARECIDA CARLOTA GONCALVES                                 
16486624753 CRISTIANA MOREIRA DA GLORIA                                           
13039632263 CRISTINA GABRIEL                                                      
12911369248 DANIELA ERMELINDA DA SILVA                                            
21246710554 ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO                                          
12747639233 ELAINE CRISTINA RIBEIRO GUILLON                                       
16030390296 ELAINE LIMA BICUDO                                                    
21218805260 ELIANA GOMES DA SILVA                                                 
16103024790 ELIZABETE DOS SANTOS                                                  
16104908196 FABIANA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA                                
16194886367 GERVINA TEIXEIRA ROSA                                                 
12015490800 IRACEMA MARIA DOS SANTOS                                              
16317774642 ISRAEL CORNELIO FIALHO                                                
16313915985 JACI APARECIDA GONCALVES                                              

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JULHO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JULHO/2017 É DIA 30/10/2017
ATUALIZADO EM 28/09/2017

1 de 2

NIS NOME
16286800388 JAQUELINE MONTEIRO PASSOS                                             
21071835736 JENIFER RAMOS CONSTANTINO                                             
21027142364 JESSICA CAROLAINE DE OLIVEIRA                                         
16194945436 JOSELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA                                         
12787721224 JULIANA DE FATIMA MORATORI GOMES                                      
16247177586 KATIA MARIA DE SOUSA GOMES                                            
12962636251 LUCELIA DOS SANTOS ALVES                                              
16405317693 LUCIENE DA SILVA                                                      
16368516349 LUCILENE LACERDA PEREIRA                                              
12853040269 MARCIA CRISTINA DE FREITAS                                            
16485546546 MARIA ANGELA DA SILVA DO CARMO                                        
16369574415 MARIA DA SILVA                                                        
20607110648 MARIA DE LOURDES FERREIRA LUCIO                                       
16987208000 MARIA IVONE PEREIRA                                                   
16489714591 MARIA VALDINEIDE DIAS DA SILVA                                        
16510935636 MARILDA ROSIRIS DE MATOS                                              
16405841139 MARLENE DE JESUS SILVA                                                
16544606279 NILCEA DA COSTA SANTOS                                                
16669169524 PALOMA SUELEN DOS SANTOS                                              
10422217740 ROQUE DE SOUZA                                                        
20934601997 ROSANGELA RODRIGUES FEITEIRO                                          
16554748629 ROSINES SALGADO BARBOSA                                               
23718017454 RUTE NEVES DOS SANTOS CAMPINHO                                        
12485386546 SHIRLEI DE JESUS GOMES                                                
17039754809 SILVIO CRISTIANO MARQUES                                              
12507621186 SIMONE BRANDAO RABELLO                                                
10848550703 SUZANA DE LACERDA                                                     
13756838772 SUZIMAR APARECIDA DE SOUZA EMILIO                                     
16694058889 VAGNA MARIA SILVA DOS SANTOS                                          
13790692939 VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES                              
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16147554108 ADRIANA JAQUELINE DA SILVA                                            
10271813188 AGENOR PEREIRA DOS SANTOS                                             
21023544735 ALESSANDRA DA SILVA AMORIM                                            
16004640418 ALINE APARECIDA FELICIO ALVES DO SANTOS                               
12431272062 AMERICA LUCIENE IRINEU MARETTI                                        
20785107910 ANA PAULA DE FATIMA MONTEIRO                                          
12940069249 ANA PAULA DINIZ RIBEIRO                                               
12667965223 ANDRE LUIS DOS REIS RANGEL                                            
12545310400 ANGELA MONTEIRO                                                       
12112283792 ANTONIA JERONIMO DE ARAUJO                                            
20151255169 BEATRIZ POZZI DINIZ                                                   
12448337324 BENEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO                                      
16121627531 BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR                                  
10790690311 BENEDITO PEREIRA BATISTA                                              
16544784207 CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA                                          
21036246193 CINTHIA GAMERO GOMES                                                  
16195071782 CLAUDIA DA SILVA                                                      
16512351232 CRISTIANA APARECIDA CARLOTA GONCALVES                                 
16486624753 CRISTIANA MOREIRA DA GLORIA                                           
13039632263 CRISTINA GABRIEL                                                      
12911369248 DANIELA ERMELINDA DA SILVA                                            
21246710554 ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO                                          
12747639233 ELAINE CRISTINA RIBEIRO GUILLON                                       
16030390296 ELAINE LIMA BICUDO                                                    
21218805260 ELIANA GOMES DA SILVA                                                 
16103024790 ELIZABETE DOS SANTOS                                                  
16104908196 FABIANA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA                                
16194886367 GERVINA TEIXEIRA ROSA                                                 
12015490800 IRACEMA MARIA DOS SANTOS                                              
16317774642 ISRAEL CORNELIO FIALHO                                                
16313915985 JACI APARECIDA GONCALVES                                              

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JULHO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JULHO/2017 É DIA 30/10/2017
ATUALIZADO EM 28/09/2017
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NIS              NOME

ALINE APARECIDA FELICIO ALVES DO SANTOS                               

BENEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO                                      
BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR                                  

CRISTIANA APARECIDA CARLOTA GONCALVES                                 

FABIANA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA                                

JULIANA DE FATIMA MORATORI GOMES                                      

MARIA DE LOURDES FERREIRA LUCIO                                       

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** LICITAÇÃO DESERTA / FRACASSADA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2017 (PMP 25324/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 22/09/2017, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de tela alambrado para 
serem utilizadas em diversos locais do município de Pindamonhangaba, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

PREGÃO Nº 125/2017 (PMP 27380/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 25/09/2017, 
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de gás de cozinha para o preparo 
da alimentação escolar, conforme termo de referência”. 

***HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 114/2017 (PMP 25625/2017) 
A autoridade superior homologou, em 21/09/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelo 
Departamento de Meio Ambiente, conforme termo de referência”, em favor das 
empresas: Eletrifi car Serv. Manut. Eletr. Hidr. Ltda ME, os itens 01, 02, 03, 13, 14,16, 
no valor total de R$ 1.497,85; Fergavi Comercial Ltda EPP, os itens 05, 06, 11, 15, 19, 
20, 22, 23; no valor total de R$ 909,60; Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e 
Ferramentas Ltda EPP, os itens 04, 07, 09, 17, 26, 27, no valor total de R$ 3.273,10; 
HSX Comércio e Serviços EIRELI, os itens 10, 25, no valor total de R$ 447,00; Raul 
Rabello Neto EPP, os itens 08, 24, no valor total de R$ 1.421,00; Santos Gouvêa 
Comercial Ltda EPP, os itens 12, 18, 21, 28, no valor total de R$ 1.004,60. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2017 (PMP 25626/2017) 
A autoridade superior homologou, em 21/09/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de inseticidas e larvicidas para o programa 
de controle de pragas urbanas, por um período de 12 meses”, em favor da empresa 
Noroeste Comercial de Suprimentos Ltda ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-
435,09; 02-57,10; 03-555,00; 04-232,00; 05-29,70. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2017 (PMP 25628/2017) 
A autoridade superior homologou, em 25/09/2017, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos biométricos para a 
implantação do gerenciamento eletrônico da frequência dos servidores públicos 
municipais de Pindamonhangaba”, em favor da empresa Henry Equipamentos 
Eletrônicos e Sistemas Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 999,98. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 089/2017 (PMP 21907/2017) 
Foi fi rmado o contrato 078/2017, de 14/09/2017, para “aquisição de equipamento 
de informática para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, no 
valor de R$ 51.100,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Guimarães 
e Marques Suprimentos para Informática Ltda EPP, o Sr Francisco Artur Marques 
Guimarães. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 320/2015 (PMP 33978/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 18/07/2017, ao contrato 171/2016, que cuida 
de “aquisição de óculos de grau (armação e lentes), com capa, para atendimento à 
população em situação de vulnerabilidade social”, para prorrogação até 18/07/2018, 
e reajuste de 2,4738%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 
193.675,48, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Rodger Yukio Kobayashi ME, o Sr Rodger Yukio Kobayashi. 

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: 1503354-60.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Maria Antônia Pereira 
 

 
 

 
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: Maria Antônia Pereira 
Documentos da Executada: CPF: 042.429.898-81 
Execução Fiscal nº: 1503354-60.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 11200/2012 e outras 
Valor da Dívida: R$ 907,50 
 
 
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: 1503363-22.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Edson Alves de Freitas 
 

 
 

 
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: Edson Alves de Freitas 
Documentos da Executada: CPF: 109.856.188-09 
Execução Fiscal nº: 1503363-22.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 11224/2012 e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.221,65 
 
 
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: 1503365-89.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Ezequiel Santana 
 

 
 

 
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: Ezequiel Santana 
Documentos da Executada: CPF: 012.250.628-61 
Execução Fiscal nº: 1503365-89.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 11229/2012 
Valor da Dívida: R$ 1.009,57 
 
 
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 

RUTE NEVES DOS SANTOS CAMPINHO                                        

SUZIMAR APARECIDA DE SOUZA EMILIO                                     

VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES                              

ALINE APARECIDA FELICIO ALVES DO SANTOS                               

BENEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO                                      
BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR                                  

CRISTIANA APARECIDA CARLOTA GONCALVES                                 

FABIANA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA                                

JULIANA DE FATIMA MORATORI GOMES                                      

MARIA DE LOURDES FERREIRA LUCIO                                       
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Pinda recebe etapa classificatória do maior 
festival de música universitária do Brasil 

Pindamonhangaba receberá, 
no sábado (7), a segunda etapa 
classificatória da 10º edição do 
Fun Music - maior festival de 
música universitária do País, na 
Arena 101. 

Além da apresentação de 
cinco bandas inscritas no even-
to (Ribeira, Tripsina, Naguetta, 
Bons & Velhos, Vacanam), o 
evento contará com o show de 
Gustavo Mioto, interprete da 
música “Ela não gosta de mim”, 
que já possui mais de 6 milhões 
de acessos no Youtube, e do Re
-edit “Quem ama sabe”. 

 Nesta fase, o júri comanda-
do por Juca Novaes avaliará os 
participantes juntamente com 
Sonekka, Carlos Rennó e Tavi-
to. Sabrina Parlatore, a primei-
ra mulher a compor o grupo 
de jurados, chega para suprir a 
vaga de Kid Vinil (saiba mais no 
site www.funmusic.com.br/ju-
rados). O público também esco-
lherá e votará nas músicas que 
mais gostou de ouvir no site ofi-
cial do festival (www.funmusic.
com.br).

Três canções, mesmo que eli-
minadas nas classificatórias, po-
derão voltar à disputa em uma 
fase de repescagem. Na edição 
deste ano, foram inscritas 293 
músicas de vários Estados do 
Brasil. O interior de São Pau-
lo terá participação expressiva, 
com 12 representantes. “As ci-
dades do interior vêm forte para 
a disputa e têm revelado vários 
talentos nas últimas edições do 
festival”, comenta Luciano Sa-
marco, CEO da Agência Trunfo 
e idealizador do Fun Music.

Inspirado nos grandes festi-
vais dos anos 60, 70 e 80, o Fun 
Music – Festival Universitário 
de Música tem como principal 
objetivo promover a criativida-
de musical e ser uma platafor-
ma de expressão para que o jo-
vem possa exibir seu potencial 
por meio das composições. “O 
intuito é promover a interação 
social nas cidades-sede. Além 
disso, incentivamos as inscri-
ções locais e geramos expecta-
tiva com relação aos grandes 
shows de cada etapa. Há dez 

anos, apresentamos novos ta-
lentos e proporcionamos muita 
diversão em diferentes cidades 
brasileiras, estimulando jovens 
a mostrarem seu estilo, ritmo e 
musicalidade”, relata o ideali-
zador.

As etapas classificatórias 
percorrem diversas cidades do 
Brasil, além de Pindamonhan-
gaba, Leme, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Jundiaí, Piraci-
caba, Caçapava, Rio Claro, San-
tos e Americana. Grandes artis-
tas, bandas e duplas brasileiras   
já confirmaram participação no 
festival: CPM22, Capital Ini-
cial, Marcos & Belutti, Zé Neto 
& Cristiano, Naiara Azevedo, 
Gustavo Lima, Maiara e Marai-
sa e Anitta (final). A programa-
ção completa está disponível no 
site http://funmusic.com.br/
shows/9.

O evento acontece a partir 
das 23 horas, na Arena 101 (Es-
trada Municipal Antônio Mar-
son, 4.900 , Socorro). Os con-
vites podem ser adquiridos pelo 
site www.queroingresso.com.

Aula de zumba na escola 
promove interação entre 
pais, alunos e professores

Sabrina Parlatore ocupa a vaga de Kid Vinil no corpo de jurados

Divulgação

Grupo de voluntários 
promove “Noite 
Sertaneja Solidária”

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DiAS

Nesta quinta-feira 
(5) acontecerá a “Noite 
Sertaneja Solidária” em 
prol do Nicolas, menino 
de 10 anos que sofreu 
um acidente e precisa 
de recursos para seu 
tratamento. O even-
to, organizado por um 
grupo de voluntários, 
começará às 20 horas, 
e tem por objetivo arre-
cadar recursos para a 
compra de um colchão 
especial terapêutico que 
irá auxiliar o desenvol-
vimento motor do garo-
to, que sofreu sequelas 
neurológicas após uma 
queda de bicicleta no 
fim do ano passado.

A festa contará com 
shows sertanejos de 

César Barbosa, Pedro 
Paulo & Adriano, Kari-
ne Catro, Flávia Borges 
e Zane & Thiago. 

Porções no arado da 
Traia Sertaneja estarão 
à venda durante o even-
to, com valores a partir 
de $6.

Todos que participam 
da ação são voluntá-
rios. Os ingressos para 
participar do evento 
são limitados e custam 
$10. Interessados em 
participar da ação soli-
dária podem entrar em 
contato pelo WhatsApp 
(12) 98200-2915 (Aian-
dra) ou (12) 99216-8992 
(Joyce). 

A “Noite Sertaneja 
Solidária” acontecerá 
no Espaço Suíça, loca-
lizado na rua Suíça, no 
bairro Santana. 

O cantor César Barbosa será uma das atrações 
da festa, que terá toda a renda revertida para o 
tratamento do garoto de 10 anos

Portal R3

Em setembro, na Escola Mu-
nicipal Professor Paulo Freire, 
aconteceu uma aula de zumba 
envolvendo todas da comuni-
dade.

A atividade foi mais uma ação 
do Projeto de Responsabilidade 
Social “Qual é o seu talento?” 
que busca apresentar à comuni-
dade escolar as habilidades que 
os pais dos alunos possuem ou 
o campo que atualmente traba-
lham. A zumba é uma das ativi-
dades físicas mais populares do 
momento e a maneira mais di-
vertida de se perder peso.

A aula teve como parceira a 

mãe da aluna yasmin Cristine 
Salgado dos Santos Carvalho, a 
personal trainer Paola Stefani 
Salgado dos Santos Carvalho e 
o estagiário Paulo Márcio, além 
de contar com a presença dos 
professores da unidade escolar.

No primeiro momento, a 
professora Paola falou sobre a 
importância da atividade física 
para a saúde e para o bem-es-
tar e ressaltou os benefícios de 
se canalizar suas habilidades em 
uma atividade que também pro-
mova autoestima.

A aula teve inicio e os partici-
pantes estavam muito entusias-

mados por isso, ao final da ati-
vidade os pais solicitaram que 
esta ação seja repetida, demons-
trando que o objetivo do projeto 
foi alcançado em que a escola e 
a comunidade devem estar em 
parceria.

Silvia Andrea de Oliveira, 
mãe da aluna Victória Andrea 
de Oliveira, do 4º ano B, apro-
vou a ação. “Gostei muito, foi 
divertida a aula! É uma forma 
de aproximar mais os pais e os 
professores de uma forma des-
contraída. Para mim, esse é o 
caminho certo: juntar-nos e fa-
zer uma escola melhor”, disse.

O projeto “Qual é o seu talento?” incentiva os pais da comunidade a mostrarem suas habilidades

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Em alusão ao dia 12 
de outubro, data 

consagrada à Senhora 
Aparecida, o tema da pá-
gina de história de hoje 
se refere ao fato histórico 
ocorrido em vizinho mu-
nicípio. Do livro do padre 
Júlio J. Brustoloni (Edito-
ra Santuário, 1979, Apa-
recida/SP) transcrevemos 
(conforme grafi a da época) 
a Narrativa do Encontro 
da Imagem da Santa es-
crita no 1º Livro Tombo da 
paróquia de Santo Anto-
nio de Guaratinguetá, pelo 
pároco João de Morais e 
Aguiar, em agosto de 1757: 

“No anno de 1719, pouco 
maes ou menos, passando 
por esta Villa para as Mi-
nas o Governador, dellas 
e de São Paulo, o conde de 
Assumar Dom Pedro de 
Almeida, foram notifi ca-
dos pela Câmara os pesca-
dores para apresentarem 
todo o peixe que pudessem 
haver para o dito Gover-
nador. Entre muitos foram 
a pescar Domingos Mar-
tins Garcia, João Alves e 
Felippe Pedroso, em suas 
canoas; e principiando a 
lançar suas redes no porto 
de José Corrêa Leite, conti-
nuaram até o porto de Ita-

Nossa Senhora da Conceição Aparecida  
Há 300 anos, imagem era 

retirada do rio Paraíba

Na edição de 20 de abril de 
1902, o jornal Folha do Norte, 
extinto órgão da imprensa 
local, transcrevia para seus lei-
tores pindamonhangabenses a 
seguinte notícia  publicada no 
jornal Folha da Aparecida, de 
12 de abril de 1902, referente 
à coroação de Nossa Senhora 
Aparecida com Rainha do 
Brasil:

“Resoluções importantes 
foram tomadas pelos bispos 
brasileiros em concílio secreto 
reunidos em São Paulo ulti-
mamente.

Dessas agora transpira a 
que diz respeito ao Santuário 
d’ Aparecida e que pela sua 
importância interessará ao 
povo católico brasileiro.

Trata-se de ser levada 
a efeito, ainda este ano, a 
coroação de Nossa Senhora 
Aparecida, cuja poética e 
branca ermida se eleva em 
uma colina próxima à cidade 
de Guaratinguetá e é sítio a 
que concorrem incessantes 
romarias de fi éis, provindos 
de todos os ângulos do Brasil 
e interessados em pagar a sua 
dívida de gratidão à excelsa 
Virgem, que operou milagres 
a seu favor.

Este ato, pela primeira vez 
realizado no Brasil, e que pela 
sua solenidade excepcional 
despertará grande interes-
se, será celebrado por dez 
bispos e com assistência de 
um enviado extraordinário 
representante de S.S. o Papa 
Leão XIII.

A cerimônia far-se-á com 
todo o esplendor, e com todas 
as praxes e formalidades do 
ritual.

Sabe-se que para hospedar 

o representante do Papa, os 
bispos, o núncio apostólico  
e de mais altos membros do 
clero, que irão a Aparecida 
assistir a esse acontecimen-
to, foi já adquirido por vinte 
contos de réis o edifício do 
Grande Hotel, no largo do 
Santuário, na Aparecida, o 
qual será ornamentado com 
luxo e mobiliado com o con-
forto necessário.”

A SOLENIDADE 
DE COROAÇÃO  

A coroação ocorreria, en-
tretanto, somente no dia 8 de 
setembro de 1904. 

Sobre esse dia, vamos en-
contrar na obra do padre Júlio 
J. Brustoloni: A Senhora da 
Conceição Aparecida - Histó-
ria da Imagem da Capela das 
Romarias (Editora Santuário, 
Aparecida, SP- 1979) que “Num 
povoado de apenas 2.000 
habitantes, realizou-se a maior 
concentração religiosa do povo 
acontecida no Brasil após a 
proclamação da República”.  

Registra padre Brustoloni, 
baseado em uma extensa e 
inquestionável bibliografi a: 
“... desde às três horas da 
madrugada, padres e bispos 
peregrinos celebravam missas 
no altar-mor e nas laterais. Os 
cânticos e as preces dos fi éis 
elevavam-se em vozes unísso-
nas, um espetáculo maravilho-
so que contagiou a multidão...” 

Pela manhã, peregrinos 
de São Paulo e de cidades da 
região vale-paraibana se jun-
taram na estação e, em uma 
longa procissão, caminharam 
em direção à praça do Santuá-
rio, onde foram saudados por 
Dom José de Camargo.

Após a missa e a comu-
nhão, ali pelas 9 horas, narra 
Brustoloni, “sai do convento o 
cortejo dos bispos e sacerdo-
tes em solene procissão para 
o altar monumento, montado 
no adro da igreja. Muitos sa-
cerdotes precediam a procis-
são, depois, os 14 prelados e 
por fi m, precedidos pelos mi-
nistros e pelo padre Gebardo 
Wiggermann, trazendo numa 
almofada a coroa de ouro, o 
núncio apostólico Dom Júlio 
Tonti, que iria celebrar o sole-
ne  pontifi cal.”

Encerrada a solene ponti-
fi cal e a consagração à Nossa 
Senhora, foi  feita a leitura 
do documento do Cabido de 
São Pedro e  o cerimonário  
anunciou  a Solene Coroação 
da Imagem.

“Um silêncio profundo cai 
sobre a multidão, enquanto 
Dom José de Camargo, bispo 
de São Paulo que fora de-
legado pelo arcebispo Dom 
Joaquim, sobe os degraus até 
o trono onde se encontrava a 
imagem e com a coroa de ouro 
cravejada de rubis e diaman-
tes doada pela princesa Isabel, 
coroou solenemente a ima-
gem. E o povo prorrompe es-
pontaneamente num uníssono 
viva a Nossa Senhora Apare-
cida. O relógio da torre, como 
anunciou o cronista, marcava 
11 horas e 42 minutos.”

Em seguida, foi inaugu-
rado o monumento da Ima-
culada na praça e, à tarde, 
realizada a procissão na qual 
bispos, sacerdotes e o núncio 
apostólico Dom Júlio, condu-
ziram a Imagem Majestosa 
acompanhados de uma multi-
dão de fi éis.

Vista da 
capela de 
Nossa Senhora 
Aparecida 
em 1817. 
Aquarela do 
pintor austríaco 
Thomas Ender

Foto da capela 
tirada pelos 
fotógrafos Robin & 
Favreau em 1876  

Primeira foto da  
Imagem, tirada em 
1869 também por 
Robin & Favreau

Vinte e sete anos depois 
da coroação, no dia 31 

de maio de 1931, no 
Rio de Janeiro, o povo 

proclamaria Nossa Senhora 
Aparecida  como Padroeira 

do Brasil

tudojoia.blog.br2

guassú, distancia bastan-
te, sem tirar peixe algum, e 
lançando neste porto João 
Alves a sua rede de rasto, 
tirou o corpo da Senho-
ra, sem cabeça; lançando 
mais abaixo outra vez a 
rede tirou a cabeça da mes-
ma Senhora, não se saben-
do nunca quem alli a lan-
çasse. Guardou o inventor 
esta Imagem em um tal ou 
qual panno, e continuando 
a pescaria, não tendo até 
então tomado peixe algum, 
dalli por deante foi tão co-
piosa a pescaria em pou-
cos lanços, que receioso, e 
os companheiros de nau-
fragarem pelo muito peixe 
que tinham nas canoas, se 
retiraram a suas vivendas, 
admirados deste sucesso.

Felippe Pedroso con-
servou esta Imagem seis 
annos pouco maes ou me-
nos em sua casa junto a 
Lourenço de Sá; e passan-
do para a Ponte Alta, alli 
a conservou em sua casa 
nove anos pouco maes ou 
menos. Daqui se passou a 
morar em Itaguassú, onde 
deu a Imagem a seu fi lho 
Athanasio Pedroso, o qual 
lhe fez um oratório tal e 
qual, e em um altar de páos 
colocou a Senhora, onde to-

dos os sabbados se ajunta-
va a vizinhança a cantar o 
terço e mais devoções.

Em uma destas occa-
siões se apagaram duas 
luzes de cera da terra 
repen tinamente, que alu-
miavam a Senhora, es-
tando a noite serena, e 
que rendo logo Silvana 
da Rocha accender as 
luzes apagadas também 
se viram logo de repente 
accesas sem intervir dili-
gencia alguma; foi este o 
primeiro prodígio, e de-
pois em outra semelhan-
te occasião viram muitos 
tremores no nicho e altar 
da Senhora, que parecia 
cahir a Senhora, e as lu-
zes tremulas, estando a 
noite serena. -Em outra 
semelhante occasião, em 

uma sexta-feira para o 
sabbado (o que succedeu 
varias vezes) juntando-
se algumas pessoas para 
cantarem o terço, estando 
a Senhora em poder da 
Mãe Silvana da Rocha, 
guardada em uma caixa, 
ou bahú velho, ouviram 
dentro da caixa muito es-
trondo, muitas pessoas, 
das quaes se foi dilatan-
do a fama até que paten-
teando-se muitos prodí-
gios, que a Senhora fazia, 
foi crescendo a fé e dila-
tando-se a noticia, e che-
gando ao R. Vigário José 
Alves Villela, este e outros 
devotos lhe edifi ca ram 
uma capellinha e depois, 
demolida esta, edifi caram 
no logar em que hoje está 
com grandeza e fervor 

dos devotos, com cujas 
esmolas tem chegado ao 
estado em que de presen-
te está. Os prodígios desta 
Imagem foram authen-
ticados por testemunhas 
que se acham no Summa-
rio sem Sentença, e ainda 
continua a Senhora com 
seus prodígios, acudindo 
á sua santa casa romeiros 
de partes muito distantes 
a gratifi car os benefícios 
recebidos desta Senhora”.

Segundo o padre Brus-
toloni, na narrativa do en-
contro “houve um erro de 
dois anos, pois o conde de 
Assumar esteve em Gua-
ratinguetá em 1717, não 
em 1719, daí o fato de es-
tarmos comemorando 300 
anos de aparecimento da 
imagem neste ano de 2017.

Reprodução

Reprodução

Reprodução

A NOTÍCIA DA COROAÇÃO DA PADROEIRA DO BRASIL

Coroa 
de ouro 
cravejada 
de rubis e 
diamantes, 
uma 
doação da 
princesa 
Izabel

A pedra fundamental 
para a construção 

da Basílica Nacional 
foi lançada em 11 de 

setembro de 1946, 
durante o governo 
do general Gaspar 

Dutra (construída em 
terreno pertencente 
ao governo federal)

Do livro do padre Júlio Brustoloni

“...Uma multidão aproximada de 15.000 pessoas se 
reuniu na praça da Capela, para o  Solene Pontifi cal”  
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