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Divulgação

Festival Nacional 
de Teatro divulga 
programação o� cial

Pindamonhangaba está se 
preparando para o XXXIX Fes-
te - Festival Nacional de Teatro, 
realizado de 9 a 19 de novem-
bro, com 20 espetáculos gratui-
tos, entre convidados, adultos, 
infantis e de rua, a serem apre-

sentados em diversos espaços 
da cidade. 

Companhias de todo o País 
se inscreveram para o festival, 
que defi niu, na terça-feira (17), 
a programação para o evento 
deste ano.

Espetáculo infantil “Cora, Doce Poesia”, do Núcleo Caboclinhas, estará no Feste deste ano

João Caldas

Estado divulga potencial turístico de Pinda
A cidade de Pindamonhan-

gaba, carinhosamente chamada 
de Pinda, foi um dos destinos 
apontados pelo site do Governo 
do Estado de São Paulo, como 
opção de turismo e de lazer para 
os paulistas neste fi m de ano.

Na publicação, o governo 
destaca que  a cidade atrai tu-
ristas que vão em busca de tran-
quilidade, mas também os que 
gostam de aventura. 

Outro destaque para quem deseja conhecer a cidade, são as belas edifi cações de arquitetura, como o prédio centenário que 
abriga a Escola Alfredo Pujol. Inaugurado em 1902, sua construção esteve a cargo de Euclides da Cunha

“Brichos” 
fazem parte da 
programação do 
‘Pontos Mis’ deste mês
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Aniello de Vita - Expressão Studio
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Biblioteca da 
Vila São Benedito 
comemora 10 anos

“Outubro Rosa” também alerta 
para câncer de mama em pets

Assim como existe o “Outubro Rosa”, uma campanha de 
prevenção ao câncer de mama nas mulheres, há o movimen-
to “Outubro Rosa Pet,  que além de promover a prevenção do 
câncer nos animais, tem o objetivo de mostrar a todos que a 
doença ocorre também em pets.

Divulgação

fazem parte da 
programação do 

PÁGINA 3
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PROJETO: “CARTA AO LEITOR”

Potencial turístico 
do município

Eu indico:
Divulgação

Militares realizam “Operação Chapadão”

Comitê das Bacias destina R$ 4,1 milhões 
em recursos para projetos ambientais

Os membros do Comitê das Ba-
cias Hidrográfi cas do Rio Paraíba do 
Sul (CBH-PS) se reúnem, na quinta-
feira (19), para votar sobre propos-
tas ligadas aos recursos hídricos da 
região, entre elas a liberação de 4,1 
milhões em recursos para projetos 
de melhoria da qualidade ambiental 
das águas.

Os recursos são oriundos do 
Fundo Estadual de Recursos Hí-
dricos (Fehidro), arrecadados por 
meio da cobrança pelo uso da água e 
dos repasses de royalties referentes 
à compensação fi nanceira de áreas 
alagadas por reservatórios.

Uma parte deles, R$ 3,4 milhões, 
já foi destinada para 11 projetos, 
selecionados no primeiro semestre 
por meio do edital 1 de 2017. A lista 

está sob análise do Fehidro, que fará 
a avaliação fi nal e defi nirá quais re-
ceberão os recursos. A expectativa é 
de que os contemplados assinem os 
contratos até o fi nal do ano.  

Na reunião, serão aprovados os 
projetos do edital 2, que reúne a 
verba remanescente do processo 
anterior e recursos previstos para as 
metas de 2018. 

Prioridades

A escolha dos projetos foi feita 
com base em dois fatores centrais: a 
adequação ao edital e o alinhamento 
com as prioridades previstas no Pla-
no de Bacias, documento que abriga 
o diagnóstico do Paraíba e as metas 
para os próximos anos.

Desta forma, o Comitê foca seus 
recursos nas demandas mais ur-
gentes das Bacias, identifi cadas por 
meio de levantamentos técnicos de 
todas as necessidades do Paraíba do 
Sul. Entre os itens principais a serem 
trabalhados estão saneamento bási-
co, restauro fl orestal e eventos extre-
mos (combate a secas e enchentes).

A reunião acontece no dia 19 de 
outubro, às 8h30, no auditório do 
Departamento de Engenharia Ci-
vil e Ambiental da Universidade de 
Taubaté (Unitau), localizado na rua 
Expedicionário Ernesto Pereira, 99, 
centro. 

Os interessados em participar de-
vem confi rmar presença no Comitê, 
pelo telefone (12) 3632-0100 ou pelo 
e-mail cbh-ps@comiteps.sp.gov.br.

No dia 16 de outubro, o 2º Ba-
talhão de Engenharia de Combate 
Borba Gato, de Pindamonhanga-
ba, iniciou os trabalhos dentro do 
aquartelamento da 11ª Brigada de 
Infantaria Leve (Campinas-SP), 
para a substituição de um bueiro 
metálico danifi cado por uma gale-
ria para drenar o rio do Quilombo 
em sua passagem sob a rua Soldado 
Passarinho. A galeria possui as di-
mensões de 2 x 2,5 m de boca por 
11,5 metros de extensão.

A obra será completada com um 
recapeamento asfáltico no local da 
galeria e em trechos da rua Soldado 
Passarinho, com vistas a aumentar a 
segurança e o conforto dos militares e 
civis que diariamente utilizam a via. O 
trabalho de pavimentação será apoia-
do por equipamentos do 2º Batalhão 
Ferroviário (Araguari-MG).

Trabalhos começaram 
segunda-feira passada (16)

Divulgação

Naquele 24 de junho de frio 
glacial fui convidado para 
uma festa junina na roça, re-

gião da Serra da Mantiqueira.
Gosto das festas juninas com bar-

raquinhas onde vendem arroz doce, 
bolo de milho, pé-de-moleque, quen-
tão e tantas outras. Gosto daquelas 
que têm fogueira, pau de sebo, cor-
reio elegante e sanfoneiro tocando 
“Isto é lá com Santo Antonio”, do 
inesquecível Lamartine Babo. Sou 
contra a invasão do country e a “mo-
dernização” através do funk. Quadri-
lha caipira tem de ser quadrilha cai-
pira, sem invencionices. 

Saí de casa com certa antecedên-
cia. Sou motorista prudente, não pi-
loto de fórmula 1. Assim que passei 
pela ponte do rio Paraíba, observei 
o céu exuberante com estrelas poli-
das saudando o passeio da lua cheia. 
Belíssima noite para confi ssões de 
amor, para beijos, abraços e demais 
formas de carinho. 

Assim que estacionei, fui rece-
bido pelo amigo que me convidara. 

FALTOU O RECHEIO
Apresentou-me para algumas pes-
soas e sugeriu que eu caminhasse 
pelo local, que me enturmasse. 

A festa estava cheia, cheia de 
mulheres lindas. Uma delas fez 
meu coração enlouquecer. Estava 
com amigas, dançando e cantando: 
“Eu pedi numa oração, ao querido 
São João, que me desse o matri-
mônio...”. Trocamos alguns olha-
res. Quando decidi me aproximar, 
senti indisposição. Frio não com-
bina com hipertensos. Precisava ir 
embora. Só tive tempo de enviar a 
ela um correio elegante com meu 
nome e telefone.

Antes de ir para casa, passei na 
padaria. Tenho costume de comer 
pão antes de dormir. Comprei meia 
dúzia. Ao sair do estabelecimento, 

encontrei um cão tão magro que mal 
conseguia fi car em pé. Não tive dú-
vida: dei a ele um dos pães. Aboca-
nhou o alimento, mas não o comeu. 
Com difi culdade, começou a cami-
nhar. Segui-o. 

Não longe dali, havia um mora-
dor de rua embrulhado em farra-
pos, encolhido de frio, dormindo 
na calçada, sobre papelões. O cão se 
aproximou, colocou o pão no chão 
e lambeu a face do homem. Depois 
abocanhou o alimento e o entregou 
ao miserável. 

Somente corações empedernidos 
fi cariam insensíveis àquela cena. 
Aproxime-me, ofereci os demais 
pães, retirei o casaco e disse: “É 
seu”.

Voltei para casa sem os pães, sem 
pressão alta e com o coração aqueci-
do. Agora é esperar o telefone tocar.

- Alô, boa noite. O senhor se es-
queceu.

- Esqueci? Esqueci do quê? Quem 
está falando?

- Esqueceu de colocar presunto 
nos pães.

Ilustração

Olá pessoal do jornal Tribuna do 
Norte!Meu nome é Marianne, tenho 

A estudante Caroline 
Fiorin indica o fi lme “Baywa-
tch”, da Paramount Pictures, 
lançado em junho deste 
ano. “Baywatch” é uma 
comédia envolvendo um ex
-atleta olímpico que deseja 
virar salva-vidas e descobre 
uma conspiração criminosa 
junto com o colega recruta.

O fi lme conta com atores 
renomados como Zac Afrom, 
Dwayne Johnson e Alexan-
dra Daddario, entre outros 
grandes nomes do cinema 
norte-americano.

“Faz pouco tempo que foi 
lançado, assisti porque muitas 
pessoas me falavam dele, 
diziam que era muito bom. A 

comédia é com o ator Dwa-
yne Johnson, um dos meus 
preferidos”, conta Caroline.  

9 anos, estudo na Escola Municipal Professor 
Augusto Cesar Ribeiro com a professora Simone. 
Eu e minhas amigas Laissa, Maria, Thaís e meu 
amigo Kauê, lemos no jornal a matéria “Festa das 
crianças reúne 5 mil pessoas no João do Pulo”. Nós 
achamos muito importante divulgar este evento, 
pois trouxe muita alegria para as crianças e até 
para os adultos que encontraram os amigos e se 
divertiram também. Este tipo de matéria mostra 
que as crianças devem ser valorizadas.

Agradecemos muito por ter publicado a festa do 
“João do Pulo” em homenagem ao Dia das Crian-
ças.

Um beijo a todos e até a próxima! 

Marianne Gonçalves do Nascimento

Pindamonhangaba, 18/10/2017.

A equipe de futsal feminino ‘Guer-
reiras de Pinda’ enfrenta o Corin-
thians/Tiger nesta quinta-feira (19), 
no primeiro jogo (de ida) que defi ni-

Pinda busca vaga na � nal do Paulista de Futsal Sub 20
rá um dos fi nalistas do Campeonato 
Paulista de Futsal Sub 20. A partida 
será às 20 horas, no ginásio de espor-
tes do Tabaú, com entrada franca.

A torcida está convidada a pres-
tigiar e incentivar a equipe repre-
sentante de Pindamonhangaba (Se-
melp) na competição.

Que a cidade de Pindamonhangaba tem diversas 
opções para turistas desfrutarem muitos já 
sabem. Agora, a boa notícia é que o município 

foi um dos destinos apontados pelo site do Governo 
do Estado de São Paulo, como opção de turismo e de 
lazer para os paulistas neste fi m de ano.

A publicação destaca os quesitos “tranquilidade” e 
“aventura” como os principais atrativos aos turistas. 
Isso porque, segundo a matéria, “ao chegar, o visitan-
te se depara com o céu colorido de paragliders, para-
quedas e balões. Além disso, ainda pode desfrutar da 
exuberante natureza”. 

Além das riquezas naturais, a publicação aborda 
as belas edifi cações de arquitetura com seus palacetes 
como o “Visconde da Palmeira” – obra remanescente 
da nobreza rural cafeeira paulista, apontada como 
a construção em taipa de pilão mais alta do mundo. 
A cidade tem ainda centros culturais, igrejas e san-
tuários, que contam um pouco do percurso histórico 
do município desde sua fundação, no século 18. Pinda 
abriga ainda a maior comunidade do movimento 
Hare Krishna da América Latina, aberta à visitação.

Conheça a cidade. Incentive o turismo!
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idadeC
Estado divulga potencial 
turístico de Pindamonhangaba

Traumas, perdas, frustrações, estresse, baixa autoestima, 
submissão. Muitas são as situações que geram emoções fortes 
e podem desequilibrar o organismo. Uma dor de cabeça 
frequente não é só uma dor na cabeça, uma fobia não é só o 
medo excessivo, uma inflamação recorrente não está só naquele 
ponto em que se manifesta. Cada trauma vivido, seja ele de 
ordem emocional, física ou toxicológica, gera no organismo um 
desequilíbrio em nível celular. Nosso corpo é interligado e tudo 
precisa estar na mesma sintonia para a saúde plena.

Partindo deste princípio, a microfisioterapia busca 
encontrar a razão dos sintomas e disfunções, a causa 
primária de um sintoma, auxiliando assim, o corpo a 
trabalhar na busca do equilíbrio e vitalidade.

Essa técnica inovadora, que chegou ao Brasil em 2005, já 
pode ser encontrada em Pindamonhangaba. Um dos locais que 
oferece a técnica é a Azzera Clínica.

A sessão dura de 40 a 60 minutos, em média, e o tratamento 
segue o princípio da homeopatia: após o paciente relatar os 
motivos de sua consulta, ele se deita sobre a maca, geralmente 
vestido com roupas leves, e são feitas as micropalpações, em 
que o fisioterapeuta encontra pontos onde houve perda do 
ritmo vital na célula. E é também por meio desses pontos que 
pode ser identificado o tipo de trauma ocorrido e, seguindo o 
princípio da autorregulação, semelhante à acupuntura, busca a 
autocorreção do organismo.

A microfisioterapia é indicada tanto para prevenção, 
quanto para o tratamento de doenças como depressão, 
alergias em geral, dores músculo-esqueléticas, ansiedade, 
síndrome do pânico, fibromialgia, disfunções digestivas, não 
havendo restrição de idade dos pacientes.

Segundo a fisioterapeuta dra. Mônica Marceli Souza 
Santos, “cicatrizes patológicas podem prejudicar toda uma 
vida, é fundamental tratá-las para viver com saúde integral”, 
garante.

A clínica está na rua Dr. Laerte Machado Guimarães, 
728, Vila Bourghese.

Microfisioterapia é 
opção para equilíbrio 
do organisMo

Divulgação

Sessão de microfisioterapia tem duração de 40 a 
60 minutos. Terapia é indicada para prevenção e 
tratamento de diversas doenças, restabelecendo 
o equilíbrio no organismo

A cidade de Pindamonhan-
gaba, carinhosamente chamada 
de Pinda, foi um dos destinos 
apontados pelo site do Governo 
do Estado de São Paulo, como 
opção de turismo e lazer para os 
paulistas neste fim de ano.

Na publicação, o governo 
destaca que  a cidade atrai tu-
ristas que vão em busca de tran-
quilidade, mas também os que 
gostam de aventura. “Ao chegar, 
logo o visitante se depara com o 
céu colorido de paragliders, pa-
raquedas e balões. Além disso, 
ainda pode desfrutar da exube-
rante natureza”, diz a publica-
ção.

Outro destaque  para quem 
deseja conhecer a cidade, são as 
belas edificações de arquitetu-
ra com seus palacetes, centros 
culturais, igrejas e santuários, 

que contam um pouco do per-
curso histórico do município 
desde sua fundação, no século 
18. O município também abriga 
a maior comunidade do movi-
mento Hare Krishna da América 
Latina, aberta à visitação.

O centro histórico possui di-
versos pontos turísticos, como o 
Palacete Visconde da Palmeira 
e suas mais de 60 janelas – as 
superiores são circundadas por 
uma ampla sacada. Com estilo 
neoclássico, é uma obra rema-
nescente da nobreza rural cafe-
eira paulista e apontada como 
a construção em taipa de pilão 
mais alta do mundo.

Em 1969, foi tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico do Estado de 
São Paulo (Condephaat). Hoje o 

local abriga o Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I e Dona 
Leopoldina. Outra construção 
tombada pelo Condephaat é o 
Palacete 10 de Julho, antiga re-
sidência do Barão de Itapeva e 
onde atualmente funciona um 
centro cultural.

Natureza
As belezas naturais da cida-

de encantam qualquer turista. 
Integrante do Circuito Manti-
queira, Pinda oferece diversas 
atrações para quem quer ficar 
mais próximo à natureza. O 
Bosque da Princesa, por exem-
plo, possui 643 árvores de 52 
espécies.

Outro ponto turístico conhe-
cido na cidade é o Pico do Itape-
va, que fica a 1.950 metros de al-
titude na divisa entre as cidades 
de Pinda e Campos do Jordão. 
Do alto, nos dias claros, é pos-
sível avistar quase toda a região 
do Vale do Paraíba, desde o Pico 
das Agulhas Negras até a serra 
da Guararema.

Outra dica é a Reserva Ecoló-
gica de Trabiju, parque florestal 
com seis mil metros quadrados 
e considerado área de proteção 
ambiental.

Rota da Luz
Pinda faz parte do “Rota da 

Luz”, que integra o programa 

“Caminha São Paulo”, da Secre-
taria de Turismo como proposta 
de uma jornada de fé, reflexão, 
contemplação e meditação. O 
trajeto foi concebido para ga-
rantir o bem-estar e a seguran-
ça dos caminhantes, que antes 
realizavam suas caminhadas até 
Aparecida pelo acostamento da 
via Dutra.

Desta forma, um caminho 
alternativo foi criado. São 201 
quilômetros de estradas secun-
dárias, passando por nove mu-
nicípios paulistas. O caminho é 
autoguiado e ao final do seu per-
curso um certificado pode ser 
emitido.

COLABOROu COM O TexTO: 
VíCTOR BeLMOnTe

O câncer de mama é mui-
to comum, sendo o câncer que 
mais mata mulheres em todo o 
mundo. Apesar de mais inco-
mum, homens também podem 
sofrer com o câncer de mama. 
Essas informações a maioria 
das pessoas já sabe, o que mui-
tas acabam não sabendo é que o 
câncer de mama também é fre-
quente em cães e gatos.

Assim como existe o “Outu-
bro Rosa”, uma campanha de 
prevenção ao câncer de mama 
nas mulheres, há o movimento 
“Outubro Rosa Pet”,  campanha 
que além de promover a preven-
ção do câncer nos animais, tem 
o objetivo de mostrar a todos 
que a doença ocorre também 
em pets.

Assim como nos humanos, 
o câncer de mama é muito mais 
frequente em fêmeas do que em 
machos. Outra semelhança com o 
câncer em humanos é que é mais 
comum que venha a ser detecta-
do após certa idade. nos animais, 
o perigo vem principalmente na 
fase idosa, entre 7 e 12 anos.

Esse é um tumor muito co-
mum entre os gatos e cachorros, 
o número de animais contami-
nados é maior do que em hu-

“Outubro Rosa” 
também alerta para 
câncer de mama em pets

 Aniello de Vita - Expressão Studio

manos. Cerca de 30% dos gatos 
são atingidos, enquanto 45% de 
cachorros têm o câncer. 

Cães e gatos de raça pura es-
tão mais propícios a serem afe-
tados pelo câncer, isso porque a 
miscigenação faz com que os ani-
mais fiquem mais resistentes. Os 
animais que são castrados têm 
menos riscos. um animal que for 
castrado pode ter o risco de cân-
cer diminuído para 0,5%.

É importante ressaltar que 
o câncer de mama em animais 
não é tão grave em relação ao 
mesmo câncer nos humanos. 
A grande maioria dos tumores 
mamários são benignos, assim 
não afetando negativamente a 
vida dos cães.

Prevenção
O primeiro exame pode ser 

feito sem a ajuda de um profis-
sional. De acordo com o Conse-
lho Federal de Medicina Veteri-
nária, o dono do cachorro deve 
colocar o seu animal de estima-
ção de barriga para cima e ana-
lisar todas as suas mamas, pro-
curando por nódulos e aumento 
nos volumes das mamas.

Se o dono perceber alguma al-
teração nas mamas dos pets, deve 
levá-los a um veterinário, para 
fazer exames mais aprofundados. 

Tratamento
Após o veterinário detectar o 

câncer, o animal é encaminhado 
para procedimentos cirúrgicos. 

A cirurgia é para retirar o tu-
mor das mamas. em caso de tu-
mor benigno apenas a cirurgia 
é suficiente para o tratamento. 
Se o tumor for maligno, além 
da cirurgia é necessário que o 
animal faça quimioterapia e 
cuidado com a reincidência que 
o cão, ou gato, pode ter. nesse 
caso, ainda é necessário que 
haja tratamento com medica-
mentos específicos. 

Arquiteturas como a do museu e a do Palacete 10 de Julho são citadas na publicação
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Es
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

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

2 col por 10 cm

NIS NOME
16143381977 ADENICE RODRIGUES DA SILVA                                            
21210190194 ADRIANA DANDARA FERREIRA DA SILVA                                     
12553201801 ADRIANA DOS SANTOS MENEZES                                            
23745709124 ALEX SALOMAO                                                          
20035542769 ALEXANDRA FERNANDES DE LIMA                                           
15413833060 ALLINE REGINA MALTA MARQUES                                           
13922027236 AMIL ROGERIO DOS SANTOS                                               
16106100722 ANA BEATRIZ RAMOS                                                     
16104230742 ANA CAROLINA GODOY DOS SANTOS                                         
16105467568 ANA LUCIA SEBASTIAO                                                   
21237811351 ANA PAULA DA SILVA                                                    
23793178885 ANA PAULA DA SILVA                                                    
16144475673 ANA PAULA IZIDORO BONIFACIO                                           
16102549725 ANA PAULA LEITE VIEIRA DE MELO                                        
16143503991 ANA ROCHA MONTEIRO                                                    
20795167681 ANDREIA APARECIDA DE JESUS                                            
12297529025 ANGELA MARIA DE SOUZA                                                 
21071528434 ANGELICA REGINA DA SILVA                                              
10636636175 ANTONIO GOMES DE SOUZA                                                
13404567586 ANTONIO GUSTAVO DE LUCENA MOREIRA                                     
23792329197 ARIELLI CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS                                   
16103247048 AURELINA ABREU REIS LEITE                                             
16019882250 BEATRIZ EDUARDO DE SOUZA                                              
20165557715 BELA SANDRA DE JESUS                                                  
10792874703 BENILTON VIEIRA DE OLIVEIRA                                           
21225064505 BERENICE DE JESUS JULIAO DA CRUZ                                      
23789851775 BIARA BRENDA SARAIVA MUNIZ                                            
16143995916 BRENDA SANTOS DE MACEDO                                               
20492018310 CAMILA FERNANDA DA SILVA PEREIRA LE SENECHAL                          
16195038564 CARLA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA                                     
10425664667 CARLOS ALBERTO ARMANDO                                                
12745347235 CARMEM LUCIA ROSA CORREIA                                             
16271827692 CAROL DA SILVA MARTINS                                                
16195071189 CLAUDIA APARECIDA ESTEVAN MOREIRA                                     
17032384755 CLEA JOSEFA DOS SANTOS SILVA                                          

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 INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM OUTUBRO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

ATUALIZADO EM 16/10/2017

NIS   NOME

RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS 
ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017

EXTRATO PARCERIA nº 27/2017

Processo Administrativo: Nº 21.204/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Secretaria de Saúde e Assistência Social/ 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba Municipal destinado o 
desenvolvimento do Projeto Bem Viver, 
compreendidos no Plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social.

Prazo: 31/12/2017

Valor: R$ 64.369,66

Data da assinatura : 03/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 28/2017

Processo Administrativo: nº 21.178/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de 
Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba Municipal destinado ao 
desenvolvimento do Projeto Recomeço, que 
objetiva acompanhar e orientar adolescentes, 
em cumprimento de medidas Socioeducativas de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 
Comunidade, visando à promoção e integração das 
políticas sociais voltadas a criança, adolescente 
e jovem, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social 
e pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Prazo: 31/12/2017

Valor: R$ 121.996,40

Data da assinatura : 03/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 29/2017

Processo Administrativo: nº 21.110/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - 
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
Irmã Terezinha - Associação de Assistência ao 
Idoso

Objeto:

Repasse de verba Municipal destinado ao 
desenvolvimento de projeto que tem como 
objetivo a saúde emocional dos idosos acolhidos, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social.

Prazo: 31/12/2017

Valor: R$ 127.703,19

Data da assinatura : 03/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 30/2017

Processo Administrativo: nº 21.173/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de 
Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba Municipal destinado ao 
desenvolvimento dos projetos Programa Renda 
Cidadã e programas sócio Assistências de 
Proteção Social Básica, que objetivam preparar 
os jovens e adolescentes para o mercado 
de trabalho, promovendo acesso às novas 
tecnologias em diversas modalidades de curso, 
conforme as demandas e exigências do mercado 
de trabalho e da região, compreendidos no plano 
de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social.

Prazo: 31/12/2017
Valor: R$ 44.761,50

Data da assinatura : 03/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 31/2017

Processo Administrativo: nº 16.198/2017

Parceiros:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - 
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Liceu 
Coração de Jesus

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD destinado ao 
desenvolvimento do projeto desenvolver e 
capacitar crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos, através de atividades artísticas, culturais e 
esportivas, de forma a atender as necessidades 
integrais dos atendidos, desenvolvendo suas 
habilidades e suas competências, transformando 
sua realidade e buscando meios de fortalecer 
vínculos e autoconfi ança no meio em que vivem 
e na vida em sociedade, compreendidos no plano 
de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal da 
Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 37.500,00

Data da assinatura : 04/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 32/2017

Processo Administrativo: Nº 16.139/2017

Parceiros:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - 
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Instituto 
das Filhas de Nossa Senhora das Graças

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD destinado ao 
desenvolvimento do projeto Obra Padre Vita, 
que visa proporcionar um espaço de convivência 
que fortaleça os vínculos familiares e sociais, 
prevenindo situações de risco social, contribuindo 
para seu desenvolvimento integral e assegurando 
um espaço de referência para convívio grupal, 
comunitário e social, garantindo a ampliação 
do seu universo cultural, através do acesso a 
atividades de música e lazer, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal da 
Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 35.000,00

Data da assinatura : 04/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 33/2017

Processo Administrativo: nº 16.114/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de 
Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD destinado o 
desenvolvimento do projeto da Associação dos 
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba, 
que visa acompanhar e orientar adolescentes, 
inseridos nas medidas socioeducativos em meio 
aberto, de Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade, no desenvolvimento 
ressignifi cação do seu projeto de vida, promover 
a inclusão social e contribuir para formação, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal da Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2018
Valor: R$ 158.000,00
Data da assinatura : 04/08/2017

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO/SUSPENSÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2017 (PMP 29918/2017) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “aquisição de uniforme escolar 
para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino de Pindamonhangaba”, 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do processo TC-
016322.989.17-9. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
  

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  
  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

PORTARIA GERAL Nº 4.933, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. 
                                                                                                                             

 

 
 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 

de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Ana Rosa Garuffe, Assessora de 
Serviço Técnico, para substituir o Diretor de Receita e Fiscalização Fazendária, Sr. Vicente 
Corrêa da Silva, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 16 de outubro a 
04 de novembro de 2017. 

 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017. 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 
 
 
 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios 

Jurídicos em 11 de outubro de 2017. 
 
 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos  

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
  

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  
  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

PORTARIA GERAL Nº 4.934, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. 
                                                                                                                             

 

 
 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 

de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Tânia Aparecida de Oliveira D’avila, 
Diretora de Contabilidade, para substituir o Secretário da Fazenda e Orçamento, Sr. João 
Carlos Muniz, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 16 de outubro a 
04 de novembro de 2017. 

 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017. 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 
 
 
 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios 

Jurídicos em 11 de outubro de 2017. 
 
 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 (PMP 27390/2017) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para construção do Centro de Iniciação de Esporte – CIE – Crispim, com fornecimento de material 
e mão de obra”, para análise da impugnação, motivada pela empresa Engevale Construtora Ltda, 
através do processo externo nº 31640/2017.

NIS NOME
16143381977 ADENICE RODRIGUES DA SILVA                                            
21210190194 ADRIANA DANDARA FERREIRA DA SILVA                                     
12553201801 ADRIANA DOS SANTOS MENEZES                                            
23745709124 ALEX SALOMAO                                                          
20035542769 ALEXANDRA FERNANDES DE LIMA                                           
15413833060 ALLINE REGINA MALTA MARQUES                                           
13922027236 AMIL ROGERIO DOS SANTOS                                               
16106100722 ANA BEATRIZ RAMOS                                                     
16104230742 ANA CAROLINA GODOY DOS SANTOS                                         
16105467568 ANA LUCIA SEBASTIAO                                                   
21237811351 ANA PAULA DA SILVA                                                    
23793178885 ANA PAULA DA SILVA                                                    
16144475673 ANA PAULA IZIDORO BONIFACIO                                           
16102549725 ANA PAULA LEITE VIEIRA DE MELO                                        
16143503991 ANA ROCHA MONTEIRO                                                    
20795167681 ANDREIA APARECIDA DE JESUS                                            
12297529025 ANGELA MARIA DE SOUZA                                                 
21071528434 ANGELICA REGINA DA SILVA                                              
10636636175 ANTONIO GOMES DE SOUZA                                                
13404567586 ANTONIO GUSTAVO DE LUCENA MOREIRA                                     
23792329197 ARIELLI CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS                                   
16103247048 AURELINA ABREU REIS LEITE                                             
16019882250 BEATRIZ EDUARDO DE SOUZA                                              
20165557715 BELA SANDRA DE JESUS                                                  
10792874703 BENILTON VIEIRA DE OLIVEIRA                                           
21225064505 BERENICE DE JESUS JULIAO DA CRUZ                                      
23789851775 BIARA BRENDA SARAIVA MUNIZ                                            
16143995916 BRENDA SANTOS DE MACEDO                                               
20492018310 CAMILA FERNANDA DA SILVA PEREIRA LE SENECHAL                          
16195038564 CARLA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA                                     
10425664667 CARLOS ALBERTO ARMANDO                                                
12745347235 CARMEM LUCIA ROSA CORREIA                                             
16271827692 CAROL DA SILVA MARTINS                                                
16195071189 CLAUDIA APARECIDA ESTEVAN MOREIRA                                     
17032384755 CLEA JOSEFA DOS SANTOS SILVA                                          

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 INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM OUTUBRO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

ATUALIZADO EM 16/10/2017

16490496934 CLEIDIVANIA SANTOS DE FRANCA                                          
20785097818 CRISTIANA APARECIDA DE GODOY                                          
12952440222 CRISTIANE CELESTINO RUFINO CHAGAS                                     
23790894695 CRISTIANE SILVA SANTOS                                                
12998078240 CYNDY ALINE RODRIGUES DE SOUZA LEITE                                  
16167203335 DANIELE GREGORIO DE ANDRADE                                           
16143416169 DEBORA ALVES RODRIGUES                                                
20382339945 DENISE RAMOS COSTA                                                    
16106451711 EDNALVA CRISTINA PEREIRA FERMINO DE JESUS                             
16143916242 EDNEIA APARECIDA DA SILVA SANTOS                                      
20668208486 ELEISA GERALDA CLAUDINA DE LISBOA                                     
12667665238 ELISANGELA APARECIDA FARIA                                            
12561475222 ELVIRA LEMES GOMES DA CRUZ                                            
13031545248 ESTEFANI RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS                                     
16204888596 ESTELA CRISTINA GONCALVES                                             
21218507375 ETIENE APARECIDA DE PAULA CABRAL                                      
21234431434 EVA CRISTINA DA SILVA                                                 
23792716476 FABIOLA SILVIA DA ROSA                                                
20711026100 FABIULA APARECIDA DE SOUZA                                            
20781334211 GABRIELA YASMIN GOMES SERPAS DE OLIVEIRA                              
13014691266 GEOVANA LUCIA DA SILVA                                                
12760800239 GILSON LIMA CANDIDO                                                   
16335800803 GISELE PEREIRA DA SILVA                                               
16178139986 GLEIZE KELLY SANTOS COSTA                                             
20491481807 GRAZIELI MARTINS CARDOZO                                              
20778538944 HELENA SANTOS DE CAMARGO                                              
13033310221 ISABEL CRISTINA DA SILVA                                              
20785079607 ISABEL CRISTINA ZEFERINO OLIVEIRA                                     
16244225199 ISABELLE CAUANA LIMA DOS SANTOS                                       
13610135890 ISRAEL MARCELINO                                                      
10658834794 IVETE PIFANI ROSA                                                     
16268692382 JACIENE SANTOS DE SOUZA                                               
23747332761 JANAINA APARECIDA DO NASCIMENTO DA CUNHA                              
16231233546 JANAINE SANTOS SIQUEIRA MOREIRA                                       
16194844540 JANDIRA CARNEIRO ROCHA                                                
20782395621 JASON MOREIRA PEDRO                                                   
12433020125 JEFFERSON AUGUSTO DE ALMEIDA                                          
16249741810 JESSICA AMANDA DA SILVA SOUSA                                         
16194893002 JESSICA AMORIM DOS SANTOS                                             
20785056194 JESUELLEN MARTINS MOREIRA                                             
16205111714 JOAO HENRIQUE GONCALVES                                               
16312512674 JONATHAN SLIBA CARDOSO                                                
10658835219 JORGE MOREIRA DOS SANTOS                                              
21284272038 JOSANA DOS SANTOS MELO                                                
23718990381 JOSE DONIZETI COSTA                                                   
10638259859 JOSE VENANCIO DA SILVA FILHO                                          
16194982161 JOSIANE RIBEIRO ANTUNES                                               
16307569787 JOYCE CRISTINA FERREIRA                                               
21290788768 JOYCE JAMILE RIBEIRO CAMPOS                                           
13385505894 JULIA DE ARAUJO SCHUEZ DA SILVA                                       
20785089785 KARINA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO                                
23746336259 KELLY FERNANDA PIRES DOS SANTOS                                       
10611989848 LAERTE TEODORO                                                        
16447750964 LAISE MIRIAM ALVES DOS SANTOS                                         
12384080204 LAURA DE FATIMA GALDINO                                               
20606714159 LEIA PEREIRA DA SILVA                                                 
13441681818 LEIDJANE EUDES DA SILVA GUILHERME                                     
12915173933 LEILA CRISTINA VITAL                                                  
20610248981 LETICIA CONCEICAO DA SILVA                                            
12590092220 LISIANE FERNANDA DE AZEVEDO                                           
16470991417 LUANA GOMES PAULINO                                                   
20703120330 LUANA YANCA CAVALCANTI SILVA                                          
12827569231 LUCIA CRISTINA DA SILVA                                               
22815466502 LUCIA HELENA AREIAS DIAS                                              
16399267782 LUCIANA DA SILVA DE OLIVEIRA                                          
20162340782 LUCILA DE ANDRADE                                                     
12189025887 LUIZ FERNANDO ALVES CHAVES                                            
10634774430 LUIZ FERNANDO DE CASTRO MENDES                                        
12387444126 LUIZ MARCIO FRAGA DE OLIVEIRA                                         
12624631226 MARCELO GOMES DE MELO                                                 
16490042631 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS                                
12597776265 MARCIA DE ALMEIDA PEDROSO                                             
12729657241 MARCIANO DA SILVA DOS SANTOS                                          
10826411425 MARCIO ERNANI DOS SANTOS                                              
12009157496 MARCIO LUIZ NAREZZI                                                   
16379385895 MARIA APARECIDA PINTO                                                 
20794594780 MARIA DO CARMO LAURINDO                                               
12624102770 MARIA SILVANA DINIZ                                                   
23749654103 MARINA DA SILVA MIGUEL SANTANA                                        
16369643654 MARISA APARECIDA DA GLORIA SEBASTIAO                                  
23792594885 MARTA DOS REIS SOUZA MAIA                                             
13600358811 MELISSA ALINE DE SALLES                                               
16445014446 MERULANA FARIA NOGUEIRA                                               
16544577163 MICHELE DA SILVA ROCHA                                                
16444784442 MIDIA NATHALIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA                                 
12211559001 MIGUEL DONIZETI CHINACHI                                              
16518945827 MIRIAM JULIANA DA SILVA                                               
12903170268 MISSBELE ROSA CABRAL                                                  
23625329189 NADIA MAIARA DA SILVA LOURENCO                                        
12275666003 NEIDE DE SOUZA GONCALVES                                              
16556475336 NILTA MAURA DA SILVA                                                  
16623503375 ODILIA DE OLIVEIRA                                                    
16648782065 PALOMA MERARE ALVES DOS SANTOS                                        
16625919722 PAOLA LOBO DA SILVA                                                   
14774783893 PAOLA REBEKA ARAUJO                                                   
20773756102 PATRICIA ALVES NICOLAU                                                
16531858614 RAFAELI DAS VIRGENS                                                   
16663353005 RENATA DE FATIMA SILVA                                                
23611827807 RENATA GONCALVES DA SILVA                                             
23791843261 ROBERTA CAROLINE GONCAVES DA SILVA                                    
12758745269 ROBERTA DOS SANTOS MONTEIRO                                           
21291773446 ROSEMEIRE GODOY BORGES DE LIMA                                        
12708813252 ROSENILDA APARECIDA DA SILVA                                          
16544739724 ROSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA                                           
12950377264 ROSY APARECIDA AZEVEDO ANGELO                                         
16695806692 SANDRA REGINA RODRIGUES DA SILVA                                      
12873924243 SANTO DA CONCEICAO                                                    
23792629255 SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES FLORIANO FILHA                         
16665604242 SILSA MARTA LAZARIO DE OLIVEIRA                                       
13363258894 SOLANGE DE MACEDO SILVA                                               
12068701784 SUZANA DO SOCORRO SANTOS                                              
12688224249 SUZIANE MARA BARBOSA                                                  
23763035261 TEREZINHA ALVES                                                       
23790903171 THALIANE INACIO DA SILVA FALCAO                                       
23710885694 THALITA DOS SANTOS BOCACELI                                           
20785082446 THAMIRES RODRIGUES DONATILIO                                          
12314012544 VALDEMAR PERINETTE JUNIOR                                             
20416132108 VALERIA CASSIA DE MELO                                                
16686419843 VALQUIRIA APARECIDA ANACLETO                                          
12996190248 VALQUIRIA DOS SANTOS MAGALHAES                                        
16584707483 VANDERLI DA SILVA MELO                                                
16544868451 VANESSA LIGIA DE PAULA                                                
12077811252 VANIA ELISA DA SILVA CONCEICAO                                        
20734909246 VERA LUCIA APOLINARIO                                                 
12943443222 VERA LUCIA DOS SANTOS                                                 
16583481538 VILMA VIEIRA DE MELO DUTRA                                            

ADENICE RODRIGUES DA SILVA                                            
21210190194 ADRIANA DANDARA FERREIRA DA SILVA                                     

ADRIANA DOS SANTOS MENEZES                                            
23745709124
20035542769 ALEXANDRA FERNANDES DE LIMA                                           

ALLINE REGINA MALTA MARQUES                                           
AMIL ROGERIO DOS SANTOS                                               

ANA CAROLINA GODOY DOS SANTOS                                         

21237811351
23793178885

ANA PAULA IZIDORO BONIFACIO                                           
ANA PAULA LEITE VIEIRA DE MELO                                        

20795167681 ANDREIA APARECIDA DE JESUS                                            

21071528434
ANTONIO GOMES DE SOUZA                                                
ANTONIO GUSTAVO DE LUCENA MOREIRA                                     

23792329197 ARIELLI CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS                                   
AURELINA ABREU REIS LEITE                                             
BEATRIZ EDUARDO DE SOUZA                                              

20165557715
BENILTON VIEIRA DE OLIVEIRA                                           

21225064505 BERENICE DE JESUS JULIAO DA CRUZ                                      
23789851775 BIARA BRENDA SARAIVA MUNIZ                                            

BRENDA SANTOS DE MACEDO                                               
20492018310 CAMILA FERNANDA DA SILVA PEREIRA LE SENECHAL                          

CARLA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA                                     
CARLOS ALBERTO ARMANDO                                                
CARMEM LUCIA ROSA CORREIA                                             

CLAUDIA APARECIDA ESTEVAN MOREIRA                                     
CLEA JOSEFA DOS SANTOS SILVA                                          
CLEIDIVANIA SANTOS DE FRANCA                                          

20785097818 CRISTIANA APARECIDA DE GODOY                                          
CRISTIANE CELESTINO RUFINO CHAGAS                                     

23790894695
CYNDY ALINE RODRIGUES DE SOUZA LEITE                                  
DANIELE GREGORIO DE ANDRADE                                           
DEBORA ALVES RODRIGUES                                                

20382339945
EDNALVA CRISTINA PEREIRA FERMINO DE JESUS                             
EDNEIA APARECIDA DA SILVA SANTOS                                      

20668208486 ELEISA GERALDA CLAUDINA DE LISBOA                                     
ELISANGELA APARECIDA FARIA                                            
ELVIRA LEMES GOMES DA CRUZ                                            
ESTEFANI RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS                                     
ESTELA CRISTINA GONCALVES                                             

21218507375 ETIENE APARECIDA DE PAULA CABRAL                                      
21234431434
23792716476
20711026100 FABIULA APARECIDA DE SOUZA                                            
20781334211 GABRIELA YASMIN GOMES SERPAS DE OLIVEIRA                              

GLEIZE KELLY SANTOS COSTA                                             
20491481807 GRAZIELI MARTINS CARDOZO                                              
20778538944 HELENA SANTOS DE CAMARGO                                              

20785079607 ISABEL CRISTINA ZEFERINO OLIVEIRA                                     
ISABELLE CAUANA LIMA DOS SANTOS                                       

JACIENE SANTOS DE SOUZA                                               
23747332761 JANAINA APARECIDA DO NASCIMENTO DA CUNHA                              

JANAINE SANTOS SIQUEIRA MOREIRA                                       
JANDIRA CARNEIRO ROCHA                                                

20782395621
JEFFERSON AUGUSTO DE ALMEIDA                                          
JESSICA AMANDA DA SILVA SOUSA                                         
JESSICA AMORIM DOS SANTOS                                             

20785056194 JESUELLEN MARTINS MOREIRA                                             
JOAO HENRIQUE GONCALVES                                               
JONATHAN SLIBA CARDOSO                                                
JORGE MOREIRA DOS SANTOS                                              

21284272038 JOSANA DOS SANTOS MELO                                                
23718990381

JOSE VENANCIO DA SILVA FILHO                                          

21290788768 JOYCE JAMILE RIBEIRO CAMPOS                                           
JULIA DE ARAUJO SCHUEZ DA SILVA                                       

20785089785 KARINA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO                                
23746336259 KELLY FERNANDA PIRES DOS SANTOS                                       

LAISE MIRIAM ALVES DOS SANTOS                                         

20606714159
LEIDJANE EUDES DA SILVA GUILHERME                                     

20610248981 LETICIA CONCEICAO DA SILVA                                            
LISIANE FERNANDA DE AZEVEDO                                           

20703120330 LUANA YANCA CAVALCANTI SILVA                                          

22815466502
LUCIANA DA SILVA DE OLIVEIRA                                          

20162340782
LUIZ FERNANDO ALVES CHAVES                                            
LUIZ FERNANDO DE CASTRO MENDES                                        
LUIZ MARCIO FRAGA DE OLIVEIRA                                         
MARCELO GOMES DE MELO                                                 
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS                                
MARCIA DE ALMEIDA PEDROSO                                             
MARCIANO DA SILVA DOS SANTOS                                          
MARCIO ERNANI DOS SANTOS                                              

20794594780 MARIA DO CARMO LAURINDO                                               

23749654103 MARINA DA SILVA MIGUEL SANTANA                                        
MARISA APARECIDA DA GLORIA SEBASTIAO                                  

23792594885 MARTA DOS REIS SOUZA MAIA                                             

MERULANA FARIA NOGUEIRA                                               

MIDIA NATHALIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA                                 

23625329189 NADIA MAIARA DA SILVA LOURENCO                                        
NEIDE DE SOUZA GONCALVES                                              

PALOMA MERARE ALVES DOS SANTOS                                        

20773756102

23611827807 RENATA GONCALVES DA SILVA                                             
23791843261 ROBERTA CAROLINE GONCAVES DA SILVA                                    

ROBERTA DOS SANTOS MONTEIRO                                           
21291773446 ROSEMEIRE GODOY BORGES DE LIMA                                        

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA                                          
ROSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA                                           
ROSY APARECIDA AZEVEDO ANGELO                                         
SANDRA REGINA RODRIGUES DA SILVA                                      

23792629255 SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES FLORIANO FILHA                         
SILSA MARTA LAZARIO DE OLIVEIRA                                       
SOLANGE DE MACEDO SILVA                                               
SUZANA DO SOCORRO SANTOS                                              

23763035261
23790903171 THALIANE INACIO DA SILVA FALCAO                                       
23710885694 THALITA DOS SANTOS BOCACELI                                           
20785082446 THAMIRES RODRIGUES DONATILIO                                          

VALDEMAR PERINETTE JUNIOR                                             
20416132108

VALQUIRIA APARECIDA ANACLETO                                          
VALQUIRIA DOS SANTOS MAGALHAES                                        

VANIA ELISA DA SILVA CONCEICAO                                        
20734909246

VILMA VIEIRA DE MELO DUTRA                                            
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Festival Nacional de Teatro 
divulga programação oficial 
A 39ª edição do Feste será realizada de 9 a 19 de novembro, com 20 espetáculos gratuitos, entre 
convidados, adultos, infantis e de rua, a serem apresentados em diversos espaços da cidade
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nesta quinta-feira (19), a 

biblioteca Pública municipal 
maria do Carmo santos Gomes 
- “Dona Carminha”, do bairro 
vila são benedito, está comple-
tando 10 anos de existência. 

Para comemorar a data, foi 
elaborada uma programação 
com a parceria da comunidade. 
“nós temos uma comunidade 
muito participativa, eles sempre 

topam e contribuem com nos-
sos projetos, fazendo parte da 
nossa história, ajudando no que 
podem sendo voluntários e par-
ceiros”, explica a bibliotecária 
roseli antoni Costa.

a biblioteca homenageia ma-
ria do Carmo dos santos, a “Dona 
Carminha de Coruputuba”, de 
82 anos, ex-professora, ex-par-
teira, ex-vereadora, e atualmen-
te voluntária de projetos sociais, 
que será lembrada no dia.

as atividades começam as 

8h30, com contação de histó-
ria e apresentação dos murais 
com trabalhos executados pela 
equipe da biblioteca no decor-
rer da década. Às 9 horas, terá  
apresentação de música com os 
voluntários Paulo Henrique e 
nicolas, tocando viola. Haverá 
também uma apresentação de 
poemas com o tema “livros e lei-
tura” feitos pelos alunos da esco-
la municipal Serafim Ferreira. O 
encerramento será com a apre-
sentação do balé lago do Cisne.

Pindamonhangaba está se 
preparando para o xxxix fes-
te - festival nacional de teatro. 
serão 10 dias de apresentações 
teatrais gratuitas no teatro Gal-
pão, Praça monsenhor marcon-
des, Ceu das artes, bosque da 
Princesa e Parque da Cidade.

Companhias de todo o País 
se inscreveram para o festival, 
que definiu, na terça-feira (17), a 
programação para o evento des-
te ano, após a confirmação dos 
grupos selecionados. a comis-
são de seleção foi formada por 
victor narezi, fernando rodri-
gues e andré ravasco.

se apresentam neste ano um 
total de 20 espetáculos, sendo 
seis convidados, seis na catego-
ria adulto, quatro infantis e qua-
tro de rua. Pindamonhangaba 
será representada na categoria 
infantil, pelo grupo Ziriguidum 
e o espetáculo “Cantos e Contos 
para sonhar”, que se apresen-
tará dia 13 de novembro, às 15 
horas, no teatro Galpão.

Pinda também estará presen-
te com a Cia novos atores, que 
foi convidada a apresentar o es-
petáculo “lisístrata-s”, na Praça 
monsenhor marcondes, dia 11 
de novembro, às 10 horas.

o festival nacional de tea-
tro é uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de educação 
e Cultura e Departamento de 
Cultura.

a programação completa 
está disponível no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

O Grupo Rosa dos Ventos estará mais uma vez em Pindamonhangaba, desta vez com o espetáculo “Super Tosco”

“Brichos” fazem parte 
da programação do 
‘Pontos Mis’ deste mês

Colaborou Com o texto: 
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A Biblioteca de Moreira 

César receberá nesta sex-
ta-feira (20), às 10 horas, 
dois longa metragens 
infantis: Brichos e Brichos 
2, que fazem parte da pro-
gramação do ‘Pontos Mis’ 
e são a garantia de uma 
diversão de qualidade 
para as crianças.

Brichos é formado por 
uma turma inspirada na 
fauna brasileira, e a ideia 
é levar de forma crítica, 
porém bem humorada, 
características da cultura 
do País como os costumes, 
línguas, sotaques, crenças, 
etc. Mas a discussão não 
fica presa apenas no Brasil, 
apresentando também ani-
mais imigrantes e refletindo 
sobre assuntos presentes no 
mundo todo.

O primeiro filme dis-
cutirá sobre “Quem sou 
eu?”, e a procura por nossa 
própria identidade. Já na 
continuação, Brichos 2, a 

turminha terá que proteger 
sua floresta de investidores-
terroristas.

Outros pontos da cida-
de também receberão as 
produções, que são gratui-
tas e abertas ao público em 
geral: dia 26, às 14 horas, 
na Biblioteca do Castolira e 
no dia 27 no CEU das Artes, 
às 9 horas.

A animação nacional 
traz reflexões de 
forma divertida sobre a 
cultura brasileira

Divulgação

BiBliOTeCA dA VilA SãO 
BenediTO COMeMORA 10 AnOS

As atividades em comemoração ao 10º aniversário da biblioteca serão abertas a todos da comunidade

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

A página de história de 
hoje relembra a estada 

de D. Pedro II em Pindamonhan-
gaba. De acordo com as lembran-
ças do poeta e escritor Balthazar 
de Godoy Moreira (1898/1969), 
em uma série de crônicas publi-
cadas por ele em 1963 neste jor-
nal, não era raro encontrar  “por 
aí”, se referindo a municípios bra-
sileiros, um velho sobrado, um 
casarão antigo, que “dissessem” 
haver hospedado o imperador. E 
ironiza lembrando  que por conta 
da dimensão do país e dos meios 
de locomoção precários da época, 
provavelmente D. Pedro nunca 
estivera em tais cidades, pois era 
impossível  fazer tantas viagens. 
No entanto, em Pinda estivera de 
fato. Estivera com a família e uma 
grande comitiva ao qual se junta-
ra o presidente da Província, ou 
seja, o governador de Estado, no 
caso, o do Rio de Janeiro.  

Destacando que o livro de 
Athayde Marcondes, referindo-
se à indispensável obra Pinda-
monhangaba Através de Dois 
e Meio Séculos, descreve com 
minúcias a tal visita imperial,  
atenta para um fato relacionado 
ao histórico assunto: “Acrescen-
to ao relato apenas uma nota 
pitoresca. O meu tio Miguel 
Antonio, fazendeiro de Pieda-
de, era parecidíssimo com D. 
Pedro II, a mesma altura, o 
mesmo corpo, os mesmos olhos 
claros e as mesmas barbas. Um 
dos sósias do monarca, dos 
mais perfeitos. E gostava de 
pândega, de fazer pagode, di-
zia meu pai.”

Prosseguindo, Balthazar re-
lembra o que ouvira do pai so-
bre aquilo que se passara com 
relação ao seu tio na visita de 
Pedro II a Pindamonhangaba: 
“E assim, enquanto o impe-
rador estava à mesa do ban-
quete e mais tarde, dando re-
cepção aos maiorais da terra, 
no salão (nunca vi em Pinda 
tantas sobrecassacas e balões, 
me contava papai que esteve 
presente ) instigado pelos mo-

 Quando Dom Pedro II se 
hospedou em Pindamonhangaba

ços. Tio Miguel saia à sacada. 
A banda rompia num dobrado 
ou no Hino Nacional, rojões es-
poucavam  e reboavam as acla-
mações que ele agradecia, com 
compostura de rei.

Na manhã seguinte, a ca-
minho da igreja, o imperador 
olhava de vez em quando de 
soslaio , para o sósia.”  

Segundo nota publicada 
no Diário do Norte, edição de 
12/9/1877, D. Pedro II  e a im-
peratriz Teresa Cristina  quando 
estiveram nesta cidade fi caram 
hospedados no palacete do vis-
conde de Pindamonhangaba, 
Francisco  Marcondes Homem 
de Mello. Essa visita se deu no 
dia 10 de setembro de 1877. Esse 
palacete era um casarão que 
existiu na praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do Quartel.

Antes de Pedro II, conta-nos 
Athayde em sua oportuna obra, 
a fi lha do imperador,  princesa 
Isabel e o marido, Gastão de Or-
leans e Bragança, conde D’Eu, já 
haviam se hospedado em Pinda, 

no dia 14 de dezembro de 1868. 
Sobre esse outro fato histó-

rico, Balthazar lembra: “O livro 
tão bem informado de Athayde 
Marcondes não menciona, mas 
o esposo da princesa Isabel es-
teve uma outra vez em Pinda-
monhangaba, em 187..    de pas-
sagem para os Campos, hospe-
dando-se na fazenda de meu 
pai. Penso que não seria nada 
demais restabelecer na praça 
o antigo nome, Praça Prince-
sa Imperial, ou Praça Princesa 
Isabel, agora que o nome está 
cercado de um halo de glória. 
Podiam então chamar ‘15 de 
Novembro’ a uma das novas 
ruas nos bairros novos.”

Sobre este parágrafo tor-
nam-se necessários os seguin-
tes esclarecimentos: o autor não 
completa o ano em que Isabel e 
o conde estiveram por aqui pela 
segunda vez, a grafi a 187.. é dele 
mesmo. Quando diz “...passa-
gem para os Campos”, refere-se 
a Campos do Jordão. Quando 
sugere o antigo nome homena-

geando a princesa Isabel para o 
logradouro, atualmente praça 
Padre João de Faria Fialho, o 
local era denominado Praça da 
República,  mudança ocorrida 
devido à queda da Monarquia.

Recorremos ao seu livro “...E 
os Campos do Jordão foram 
Pindamonhangaba”, editado 
em 1969, em São Paulo, pela 
Sociedade dos Amigos de Pin-
damonhangaba, e, percorrendo 
o índice da referida obra, en-
contramos no capítulo XIII, “A 
Graminha e Guarda hospedam 
o Conde D’Eu”, relatos sobre 
a mencionada visita do conde 
D’Eu  à casa de seu pai.

Conta Balthazar que um 
amigo do Rio de Janeiro havia 
avisado a seu pai que o conde 
D’Eu, “ouvindo maravilhas a 
respeito dos Campos, de sua 
beleza e de seu clima retem-
perador de forças, manifesta 
o desejo de conhecê-lo”. O tal 
amigo havia então o convidado 
para a visita em nome do pai de 
Balthazar.

Para hospedá-lo, o anfi trião 
promoveu melhorias no local. 
Providenciou o forro da casa 
com madeira dos pinheiros do 
lugar, fi zeram uma faxina ge-
ral, rasparam o esterco do man-
gueiro (curral), arrumaram as 
cercas, reparam o trilho da es-
trada até o alto da serra.

O capítulo (o livro é óti-
mo) referente à visita e ao 
visitante é agradável de se 
ler pela riqueza de detalhes e 
acontecimentos que se deram 
enquanto o conde lá estivera 
hospedado, tendo inclusive 
saído para caçar com o pai de 
Balthazar  a cavalo, espingar-
das à bandoleira.

A ilustre  visita durou dois 
dias. Lembra Balthazar,  que 
seu pai assim se referia quan-
do lembravam aquele aconteci-
mento:

“Sempre para uma coisa me 
serviu. Para eu criar coragem, 
forrar e retocar a casa, serviço 
que eu queria fazer mas estava 
sempre adiando.”

Acima, palacete onde se 
hospedou Dom Pedro II em 

1877 (um dos sobrados 
históricos de 

Pindamonhangaba que 
foram demolidos). 

Ficava na rua Bicudo 
Leme, de frente para o   

logradouro (foto ao lado) 
que já foi conhecido como 

Largo dos Homens, 
Largo da Princesa Imperial, 

Praça da República e 
atualmente é a 

Praça Padre João de Faria 
Fialho, o tradicional 

Largo do Quartel  

O imperador Dom Pedro II  
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