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PREVISÃO DO TEMPO 

O� cinas de artesanato agitam 
Bosque da Princesa às quartas-feiras

Todas as quartas-feiras de 
manhã, um grupo de oito mu-
lheres se reúne na Biblioteca 
Pública Municipal “Vereador 
Rômulo Campos D’Arace”, lo-
calizada no Bosque da Prince-
sa, e participa da atividade cul-
tural ministrada por Cristina 
Ferreira. 

PÁGINA 7

Durante noves meses, das 9 às 11 horas, essas munícipes terão a oportunidade de aprender técnicas de artesanato gratuitamente

PINDA RECEBE “CIRCUITO 
SESC DE ARTES” EM ABRIL

Pindamonhangaba integra o “Roteiro 12”, que inclui Taubaté, Guaratinguetá e Tremembé

Pindamonhangaba participará, 
mais uma vez, da programação do 
“Circuito Sesc de Artes”. A cidade 

receberá o evento no dia 15 de abril, 
no Largo do Quartel, das 16 às 22h30.

PÁGINA 5

Dayane Gomes

Divulgação 

Cidade pode ter 
primeiro caso de 
macaco morto 
por febre amarela

PÁGINA 3

Amostras de tecido de fígado 
e outras partes de um macaco 
foram encaminhadas ao Insti-
tuto Adolfo Lutz para verifi car a 
causa da morte do animal, cujo 
corpo foi encontrado no dia 16 
de março, no bairro do Bonsu-
cesso, em Pindamonhangaba. 

SOS abre 
inscrições para 
cursos na área 
de estética

PÁGINA 2

Projeto “Criança 
Segura” capacita 
professores

PÁGINA 3

Cia. Controvérsias 
estreia espetáculo 
“Estado de Sítio” 

PÁGINA 5

PÁGINA 7

Escola Municipal 
participa da 
“Gincana da 
Solidariedade 
2018”2018”
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Uso consciente

- Não estou suportando mais 
olhar pra cara de sua mãe. Ela 
vive me comparando com seu an-
tigo namorado: “Fernandinho tem 
duas BMW. Você, só um caco ve-
lho!”. “Fernandinho é homem fi no. 
Você, não fecha a boca enquanto 
come”. “Fernandinho é o homem 
perfeito para minha fi lha!”. Fer-
nandinho isso, Fernandinho aqui-
lo. Não aguento mais!

A moça pediu que tivesse pa-
ciência, pois teria conversa séria 
com a mãe. Dias depois, foi visitar 
a namorada. A sogra apareceu 
sorridente, com bandeja de doces.

- Olhos de sogra. Fiz especial-
mente pra você. 

A namorada ensaiou subtrair 
unidades, mas a mãe a repeliu com 
tapas na mão. Filha única, órfã de 
pai e mimada ao extremo, reco-
lheu-se ao quarto devido à priva-
ção. A sogra aproveitou.

- Coma, genrinho. Coloquei um 
ingrediente muito especial: cicuta.

Ele não comeu. Disse que não 
gostava de doces. Noutro dia, a 
sogra, interrompendo sessão de 
beijos dos pombinhos, estendeu 
a mão com cinco moedas de um 
centavo e disse:

- Pra você!
Ele quase verbalizou um “Enfi a 

no... nariz!”, mas se conteve. 

CINCO CENTAVOS

- Guarde pra senhora. Podem 
comprometer suas fi nanças.

- Por favor, aceite-as com todo o 
meu carinho.

Explodiu: libertou os palavrões, 
jogou as moedas no chão, e foi em-
bora. A namorada fi cou enfurecida. 
“Está fi cando louca, mamãe?” 

No mês seguinte, no dia do 
aniversário da namorada, o rapaz 
a convidou para jantar. “Posso cha-
mar mamãe para ir conosco?”.

Após enumerar todas as inde-
licadezas da sogra, a namorada 
se convenceude não levar a mãe.
Naquela noite, no horário combi-
nado, ele apareceu. A sogra estava 
à porta com cara de “me leve com 

vocês?”. A namorada fez última 
tentativa para convencê-lo. “Não, 
não e não!”

No restaurante, ela pediu os 
pratos mais caros, a bebida mais 
cara, a sobremesa mais cara. O 
rombo na caderneta de poupan-
ça valeria a pena. Satisfeitos, ele 
pediu a conta. O garçom rapida-
mente voltou com a máquina de 
cartão: “Débito ou crédito?”

- Nenhum dos dois. Não uso 
cartão. Pagarei em dinheiro.

Enfi ou a mão no bolso, tirou 
da carteira todas as cédulas e as 
depositou sobre a mesa. 

- Prontinho, meu amigo. Hoje 
não tem pra gorjeta. Sinto muito.

- Senhor, está faltando dinheiro. 
Estão faltando cinco centavos.

- Cinco centavos? Vai me cobrar 
míseros cinco centavos?

- Senhor, é a norma da casa: 
não reduzir nenhum centavo. Se 
o senhor não pagar, chamarei a 
polícia.

A namorada, na iminência de 
um ataque de histeria, gritou:

- Pague logo e vamos embora!
- Não posso – cochichou - Não 

tenho cinco centavos.
- E o que vamos fazer?
- Será que minha querida 

sogrinha ainda tem aqueles cinco 
centavos?

SOS abre inscrições para cursos na área de estética

Cidade Jardim recebe obras de manutenção em galeria

SINALIZAÇÃO REVITALIZADA 
EM MOREIRA CÉSAR 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio do 
Departamento de Trân-
sito revitalizou na segun-
da-feira (19), em Moreira 
César, placas indicativas 
de sinalização.

“As placas foram re-
tiradas e estão sendo re-
colocadas pela equipe de 
sinalização viária. O dis-

positivo de sinalização é 
importante para garantir 
a indicação dos locais que 
são pólos geradores de trá-
fego e tem a função de ga-
rantir a fl uidez do trânsito 
local”, afi rma a diretora de 
Trânsito, Luciana Viana.

Outras regiões da cida-
de deverão receber o ser-
viço, em breve.

O Serviço de Obras Sociais 
(SOS) de Pindamonhangaba está 
com matrículas abertas para sete 
cursos do ramo da estética. Todas 
as oficinas contam com a disponi-
bilização de apostila e de certifica-
do e variam entre um a seis meses 
de duração.

No período de um mês, das 18 às 

20 horas, a entidade ensinará técni-
cas de medidas e formatos de dese-
nho no curso de design de sobran-
celhas, nas sextas-feiras. Enquanto, 
a aprendizagem de limpeza de pele 
acontecerá toda quinta-feira, tam-
bém das 18 às 20 horas, durante 
dois meses.

Entre os cursos com duração de 

três meses estão: depilação, nas ter-
ças-feiras, das 18 às 21 horas; ma-
quiagem, nas quintas-feiras e no 
mesmo horário; manicure, pedicure 
e unhas artísticas nas segundas e 
quartas, com turma à tarde das 14 às 
17 horas e com turma noturna das 
18 às 21 horas.

Por fim, as turmas de cabeleirei-
ro com vagas abertas são divididas 
em duas categorias, ambas com 
seis meses de duração. A classe 
de ensino completo, que abrange 
a instrução de corte, tratamento, 
penteados, tintura, luzes e alisa-
mentos do cabelo, contará com au-
las nas terças e quintas-feira, das 
14 às 17 horas. Já a modalidade do 
curso de cabeleireiro focada no gê-
nero masculino será desenvolvida 
as segundas e quartas, das 19 às 21 
horas.

Mais informações podem ser ob-
tidas na sede do SOS (rua Frederico 
Machado, 270, São Benedito).Todos os cursos contam com apostilas e certifi cados

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por  meio da Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos, através do 
setor de Drenagem, concluiu nesta 
semana um importante trabalho de 
reparo na galeria de águas pluviais 
na avenida Manoel Pereira dos San-
tos, no bairro Cidade Jardim.

Nesta ação, foram substituídos 
os ramais de captação e construído 
um novo ponto de vistoria, que eli-
minou o problema anterior de infi l-
tração causado por ruptura da tu-
bulação. Segundo a SMSP, o ponto 
de vistoria é um elemento relevante 
em uma galeria de águas pluviais, 
pois através dele se faz o monito-
ramento e a avaliação da galeria, 
além de ser por onde se realiza a 
limpeza e desobstrução em caso de 
entupimento.

Outros procedimentos de repa-
ros e construção de bueiros, ramais 
e galerias estão sendo realizados 
pelo setor de drenagem confor-
me previsto em cronograma, como 
na rua Álvaro Pinto Madureira, na 
Quadra Coberta.

Diversas regiões da 
cidade têm recebido 

obras de manutenção

Divulgação

Divulgação

Instituído pela ONU em 22 de mar-
ço de 1992, o “Dia Mundial da 
Água” visa à conscientização da 

população a respeito desse precioso 
recurso natural. Isso porque, apesar 
de nosso planeta ser repleto de água, 
há estimativa de que apenas 0,77% 
estejam disponíveis para o consumo 
humano, nos rios, lagos e reservatórios 
subterrâneos. 

É importante ressaltar que essa 
quantidade de água potável não está 
distribuída de forma igual por todo o 
território, inclusive, com alguns luga-
res passando por escassez. Por conta 
dessa desigualdade de distribuição, em 
várias regiões do mundo ocorrem ver-
dadeiros confl itos por água.

A água é essencial para a sobrevi-
vência de todos os seres vivos. Por isso, 
o uso racional e sua preservação são 
fundamentais para garantir qualidade 
de vida para a nossa e para as futuras 
gerações. 

Em Pindamonhangaba estão aconte-
cendo diversas ações de conscientiza-
ção na “Semana da Água”, que ocorre 
entre os dias 21 e 23 de março. Entre 
as principais atividades estão cami-
nhadas, palestras, plantio de árvores 
e a “Estação Água”, com ações educa-
tivas gratuitas e abertas à população. 
Participe!

Ilustração
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A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba promoveu, na tarde 
de última segunda-feira 
(19), uma palestra sobre a 
febre amarela para médi-
cos e enfermeiros da rede 
municipal.

O intuito da palestra 
é instruir e tirar as possí-
veis dúvidas dos profi ssio-
nais da área da saúde em 
relação à atual situação 
da febre amarela no es-
tado. Pindamonhangaba 
está atualmente em uma 
área de risco, cercada 

Na última semana, os alunos 
do 5º ano do curso de Medicina 
da Unitau participaram de uma 
capacitação envolvendo a Apta – 
Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios e do Polo 
Regional do Vale do Paraíba 
em parceria com a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, por meio 
do Cpic - Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementares.

O objetivo da visita foi de-
monstrar o potencial de plantas 
saudáveis, com propriedades 
fi toterápicas, com altos teores 
de nutrientes e sua inclusão na 
dieta de pacientes com proble-
mas de saúde causados pela má 
alimentação.

O tema da capacitação foi 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional – cultivo e consumo de 

CIDADE PODE TER PRIMEIRO CASO DE MACACO MORTO POR FEBRE AMARELA
Amostras de tecido de fígado e outras partes de 

um macaco foram encaminhadas ao Instituto Adol-
fo Lutz para verifi car a causa da morte do animal, 
cujo corpo foi encontrado no dia 16 de março, no 
bairro do Bonsucesso, em Pindamonhangaba. A 
Vigilância Epidemiológica suspeita que o macaco 
estivesse contaminado com febre amarela.

O macaco encontrado em Pinda é da espécie 
bugio - a mesma que foi contaminada no Horto 
Florestal de São Paulo, onde 17 famílias do animal 
foram mortas por febre amarela.

Sobre o animal encontrado em Pinda, ele foi 
avistado caído em uma área de mata do Bonsuces-

so, dia 16, por um grupo de pessoas que fazia trilha. 
Elas repassaram a informação para comerciantes 
do bairro - que transmitiram à Vigilância Epide-
miológica.

O corpo do macaco foi recolhido na manhã do 
dia 17 pela equipe da vigilância e um veterinário da 
prefeitura efetuou a autópsia.

Segundo o diretor de Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba, Rafael Lamana, o laudo 
com a causa da morte deve fi car pronto entre três e 
quatro semanas. “Infelizmente não há possibilidade 
deste prazo ser adiantado para termos a certeza se 
o macaco morreu por febre amarela ou não. Mas 

devido à doença já ter se espalhado por diversas 
cidades e ter chegado à região, suspeitamos de que 
a causa da morte seja febre amarela. Se confi rmada 
a contaminação do macaco por febre amarela, to-
das as pessoas que já tomaram vacina podem fi car 
tranquilas”.

As pessoas que ainda não se imunizaram, podem 
procurar o Ciaf, no centro, ou o Cisas, em Moreira 
César, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16 horas para se vacinarem.

Desde o início da campanha, Pindamonhangaba 
já vacinou cerca de 43 mil pessoas, o que correspon-
de a 31,16% da meta de 138 mil pessoas.

Profi ssionais de saúde 
participam de palestra 
sobre febre amarela

por pontos com presença 
de matas e alto índice de 
mosquitos, aumentando o 
risco de uma epidemia.

Segundo a palestrante, 
Dr. Elizabeth Bassi Pue-
bla da Nobrega, médica da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Pindamonhangaba, 
apenas 30% da população 
foi vacinada até o momen-
to, restando de 90 a 100 
mil habitantes que ainda 
não se preveniram. “É ne-
cessário alertar e chamar 
atenção dos médicos e 
enfermeiros também, que 
tem de  vacinar. Fale para 

os seus amigos e alerte as 
pessoas, precisamos da 
sua consciência. Vamos fa-
zer mais esforços para con-
seguir proteger a cidade”.

Uma das principais dú-
vidas levantadas é a res-
peito das reações adversas 
da vacina. A médica expli-
cou que de 2 a 4% das pes-
soas possuem sintomas 
leves, a reação mais gra-
ve é a viscerotrópica, mas 
apenas acontece de 1 em 1 
milhão de vacinados, sen-
do rara. “Então não justifi -
ca não tomar a vacina pela 
chance de morrer de 1 em 

1 milhão, sendo que você 
tem maiores chances de 
40 a 50% de óbito se você 
pegar a doença” disse.

A palestrante ressal-
ta que tomar a vacina é a 
única proteção possível 
diante da gravidade da 
doença. “O Brasil não pos-
suía casos urbanos desde 
1942, sendo apenas casos 
silvestres, para que não 
haja novamente uma epi-
demia é necessário que 
a população participe e 
tenha consciência da im-
portância da imunização”, 
completou.

Alunos de Medicina recebem capacitação sobre Pancs

plantas alimentícias não con-
vencionais. O Cpic é, atual-
mente, referência na região em 
estudo das Pancs – Plantas ali-
mentícias não convencionais, 
sendo assim, os alunos parti-
ciparam de uma programação 
completa. Começando com a 
apresentação da Dra. Cristina 
Castro sobre o projeto de pes-
quisa “Agroecologia, Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutri-
cional”. A Dra. Beatriz Franco 
Curcio fi cou responsável por 
apresentar o ”resgate cultural, 

uso popular e científi co das 
plantas medicinais na preven-
ção de doenças”.

Os participantes puderam 

conhecer a unidade de pesquisa, 
visitando o viveiro de produção 
de mudas, observando os aspec-
tos fi totécnicos de cultivo, visi-

tando inclusive a horta no cam-
po. Após as vivências, os alunos 
puderam participar de uma prá-
tica de culinária com Pancs.

Os alunos 
puderam participar 

de diversas 
atividades e vivência 

A Secretaria de Educação  e Cultura de 
Pindamonhangaba e o Departamento de 
Trânsito da Prefeitura, em conjunto com 
a ONG Criança Segura, desenvolverão 
um projeto que promove a capacitação de 
multiplicadores através dos profi ssionais de 
trânsito com crianças e adolescentes de até 
14 anos. Por meio do curso em EAD (Ensino 
a Distância), “Criança Segura no Trânsito 
Online”, com cessão de uso de materiais 
educativos em versão digital.

Conforme o Detran, durante a 
implementação do projeto são desenvolvidos 
trabalhos preventivos no espaço escolar a 
partir da abordagem socioeducativa que 
contribui para o exercício da cidadania, em 
respeito às especifi cidades do trânsito e para 
adoção de comportamento mais adequado e 
solidário.

De acordo com informações da Secretaria 
de Educação da Prefeitura, a proposta 
do curso é explorar as perspectivas e 
possibilidades de ações efetivas para a 
transformação da realidade vigente. Deste 
modo, os participantes são estimulados a 
elaborar uma proposta de intervenção junto 
às escolas e comunidades. O público alvo da 
Secretaria de Educação são professores do 
Ensino Fundamental.

O curso terá início em abril, e 
contará com oito aulas e três meses 
aproximadamente de duração. Ao fi nal, os 
participantes recebem certifi cação total de 
60 horas, além desenvolverem um Plano 
de Ação base para a multiplicação da 
mensagem e execução para praticá-lo.

PROJETO "CRIANÇA 
SEGURA" CAPACITA 
PROFESSORES 

Divulgação

Palestrante alertou sobre a importância da imunização
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Pinda recebe “Circuito 
Sesc de Artes” em abril

Cia. Controvérsias 
estreia espetáculo 
“Estado de Sítio” 

Cinema itinerante gratuito chega a 
Moreira César na próxima semana
Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto CCR, com o patrocínio da CCR 
NovaDutra, “Cine em Cena” oferece sessões gratuitas de cinema, inclusive em 3D

A partir de segunda-feira (26), Pindamonhangaba 
receberá a sala itinerante de cinema do projeto “Cine 
em Cena Brasil”. Até quarta-feira (28), serão apresen-
tadas 12 sessões gratuitas de fi lmes nacionais e inter-
nacionais, incluindo animações em 3D.

A sala itinerante será montada na av. dos Lírios, 
altura do número 530, no  Vale das Acácias, em Mo-
reira César, e conta com estrutura similar à de uma 
sala convencional. 

São 225 lugares, cadeiras com encosto e assentos 
com almofadas, ar condicionado, tela de 26m2, sis-
tema de som 5.1 e projeção digital 2D e 3D.

Serão exibidos os fi lmes: Sing, Quem Canta Seus 
Males Espanta, Carros 3, Meu Malvado Favorito 3. 
A iniciativa é apresentada pelo Instituto CCR e tem 
patrocínio da CCR NovaDutra, por meio da Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, e apoio 
da Prefeitura de Pindamonhangaba.

A Cia. Teatral Con-
trovérsias celebra os 21 
anos, completados em 
janeiro, com a estreia do 
espetáculo “Estado de 
Sítio”, de Albert Camus, 
neste fi m de semana. 
As apresentações ocor-
rerão nesta sexta-feira 
(23), no sábado ( 24) e no 
domingo (25) no Tea-
tro Galpão, na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 2.750, Parque 
das Nações. Os ingressos 
para as sessões de sába-
do e domingo estão es-
gotados, para a apresen-
tação de sexta há alguns 
ingressos disponíveis. As 
reservas poderão ser fei-
tas enviando mensagens 
ou ligando para o núme-
ro (11) 98376-0963.

A companhia foi con-
templada com o Pro-
ac (Programa de Ação 
Cultural) do Governo 
do Estado de São Paulo 
e as apresentações são 
gratuitas. Na sexta e no 
sábado as sessões serão 
às 21 horas; no domingo, 
às 20 horas.

Conforme conta o 
diretor geral da peça, 
Adbailson Cuba, devido à 
contemplação com o Pro-
ac foi possível realizar a 
fi nalização da produção e 
uma pequena temporada 
com este novo trabalho. 
Ele agradece a todos os 
apoiadores e à Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por conceder espaço para 
ensaios.

Cuba revela que ape-
sar de publicada em 
1948, contextualizando a 

Guerra Fria Espanhola, a 
obra de Camus apresenta 
um enredo muito atual, 
tratando de assuntos que 
infelizmente passaram a 
fazer parte do cotidiano 
do povo brasileiro nos 
últimos anos, como as 
repressões à liberdade de 
expressão, manifestos fa-
voráveis às intervenções 
militares no governo e ao 
ur-fascismo.

SINOPSE

Após os maus pressá-
gios pela passagem de 
um cometa, uma pequena 
cidade passa a ser gover-
nada pela Peste, usur-
pando o poder de uma 
líder inerte. A Peste ins-
taura o Estado de Sítio e 
cria um regime burocrá-
tico, esvaziado de sentido 
e dominado pelo medo. 
A vida dos cidadãos é 
submetida ao império da 
Peste e de sua secretária.

No elenco: Mauro 
Morais, Lala Machado, 
Houston Charles, Keli 
Santos, Guilherme Mar-
tins, Danilo Riva, Ro-
drigo Di Paula, Cláudio 
Viana, Karina Costa, 
Marcos Cuba, Bruno Soa-
res, Anne Martins, Lucas 
Silva, Renato Munhoz, 
Pitanga Araújo, Luana 
Gasch e Guilherme Mo-
reira. Músicas de Cláu-
dio Fernandes. Direção 
musical de Almir Luz, 
músico Natálio Alves. Ilu-
minação: Olavo Cadorini, 
contrarregragem com 
Ana Maria Cuba.

Enredo se apresenta atual, com assuntos do cotidiano

Divulgação

Pindamonhangaba partici-
pará, mais uma vez, da progra-
mação do “Circuito Sesc de Ar-
tes”. A cidade receberá o evento 
no dia 15 de abril, no Largo do 
Quartel, das 16 às 22h30.

O diretor de Cultura da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Alcemir Palma, participou do 
lançamento da 10ª edição do 
Circuito Sesc de Artes, que terá 
mais de 600 horas de progra-
mação em espaços públicos de 
120 cidades do Estado. O evento 
foi realizado em São Paulo, no 
Sesc Pompeia. “A parceria da 
Prefeitura com o Sincomercio 
proporciona a vinda do Circuito 
Sesc de Artes, que é uma opor-
tunidade da população de Pinda 
apreciar e participar de diversas 
manifestações artísticas, como 
teatro música, dança e literatu-
ra”, analisou.

Para a coordenação dos tra-
balhos, 21 unidades do Sesc em 
todo o Estado estão envolvidas 
na realização do evento que 
ocorre em cidades de suas regi-
ões. Pindamonhangaba integra 
o Roteiro 12, que contempla a 
região de Birigui, nas cidades 
de Lins, Penápolis e Araçatuba; 
por Taubaté, onde circula nos 
municípios de Guaratinguetá, 
Tremembé e Pindamonhanga-
ba; e na Grande São Paulo, em 
Suzano, Mogi das Cruzes e Rio 
Grande da Serra.

A cidade receberá eventos 
como apresentação circense 
Kinematos, com a Cia. mano-
Amano, da Argentina; espetá-
culo teatral Cada Qual no seu 
Barril, com a Cia. da Revista, 
de São Paulo; Dança Mané 
Boneco, com Grupo Zumb. 
Boys, de São Paulo; música 

Representantes de Pinda, diretor de Cultura Alcemir Palma 
e presidente do Sincomércio, Toninho Cozzi, durante 
lançamento do Circuito 2018, em São Paulo

com Emblues Beer Band, de 
São Paulo; além do Gabinete 
de Curiosidades e Habilidades, 
que contempla artes visuais, 
literatura e cinema. Utilizando 
energia solar, limpa e renová-
vel, o CINESolar exibe filmes 
ao ar livre. Trata-se de um car-
ro furgão equipado com placas 
solares que geram e armaze-

nam energia e alimentam toda 
a projeção. No mesmo espaço, 
Glória Viana estará à frente da 
oficina para construção e cus-
tomização de bonecos de pano 
“Bruxinhas de Pano” e o Insti-
tuto Cilo apresenta um acervo 
variado de livros ilustrados, 
para leituras individuais e 
compartilhadas.

Divulgação 

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (26)
8h - Sing, Quem Canta Seus Males Espanta (3D) - Livre
10h - Sing, Quem Canta Seus Males Espanta - Livre
13h - Sing, Quem Canta Seus Males Espanta - Livre
15h - Sing, Quem Canta Seus Males Espanta - Livre
 
TERÇA-FEIRA (27)
 8h - Carros 3 - (3D) - Livre
10h - Carros 3 - Livre
13h - Meu Malvado Favorito 3 - Livre
15h - Meu Malvado Favorito 3 - Livre

QUARTA-FEIRA (28)
 8h - Carros 3 - Livre
10h - Carros 3 - Livre
13h - Meu Malvado Favorito 3 - Livre
15h - Meu Malvado Favorito 3 - Livre

“Cine em Cena” possui estrutura similar a uma sala convencional de cinema
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 

Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP 12400-400   –   Tel (12) 3644-1565 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital de 
Chamamento Público nº 001/2018, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por meio 
deste Homologar a Classificação Final das Propostas dos Planos de Trabalho protocolados para análise 
da Comissão de Seleção, ficando assim ranqueados e convocados a celebrar parceria nos seguintes 
termos: 

 
Classificação Entidade Total de 

Pontos 
Tipo de Serviço N° de vagas  

1º 
Associação dos Cooperadores 

Salesianos de Pindamonhangaba 
Processo nº 6404 

38 Reforço Escolar 

180 vagas – 15h  
(15h por semana 

 na sede) 
 

100 vagas  
(15h por semana  

distribuídas nas escolas) 

2º Projeto Social Grêmio União 
Processo nº 6430 25 Oficinas Culturais 

70  vagas –  
(15h por semana  

distribuídas nas escolas) 
 

230  vagas –  
(6h por semana 

distribuídas nas escolas) 
3º Associação Interação para a 

promoção da Saúde e 
Desenvolvimento 
Processo nº 6298 

24 Reforço Escolar 
370  vagas –  

(6h por semana 
distribuídas nas escolas) 

4º Associação Corporação Musical 
Euterpe 
Processo nº 6386 

20 Oficinas Culturais 
100  vagas –  

(6h por semana 
distribuídas nas escolas) 

5º Associação para auxílio da 
criança e do adolescente  
Processo nº 6382 

16  
Não habilitado 

 
---------- 

6º Associação para auxílio da 
criança e do adolescente  
Processo nº 6384 

16  
Não habilitado 

 
---------- 

 Fundação Universitária Vida 
Cristã – FUNVIC 
Processo nº 6422 

0  
Não habilitado 

 
---------- 

 Fundação Universitária Vida 
Cristã – FUNVIC 
Processo nº 6423 

0  
Não habilitado 

 
---------- 

Informamos que nenhuma entidade interpelou recurso. 
Por fim, CONVIDAMOS todas as entidades supramencionadas a celebrar parceria com o 
Departamento de Educação e Cultura para execução dos serviços educacionais de contraturno, 
conforme tabela acima 

Pindamonhangaba, 16 de março de 2018.  
 

Comissão de Seleção 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Major José dos Santos Moreira, n.º 570 – Centro – Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-050 – Tel: 12-36445984 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO nº 07

Em: 19/09/2017

Processo nº: 28809

Atividade: Comércio Varejista de Artigos de Ótica

Razão Social: ÓTICA ESPECIALIZADA DE MOGI DAS CRUZES EIRELLI

CNPJ: 05.873.394/0002-97

Endereço: Rua dos Expedicionários, 21 - centro

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: Marcus Vinicius Barboza Innocencio

CPF: 186.865.868-08

Auto de Infração nº 2383

Defesa: Indeferida

Auto de Imposição de Penalidade de MULTA nº 3479

Recurso: Não apresentado

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Major José dos Santos Moreira, n.º 570 – Centro – Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-050 – Tel: 12-36445984 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO nº 08

Em: 19/09/2017

Processo nº: 29070

Atividade: Comércio Varejista de Artigos de Ótica

Razão Social: ÓTICA ESPECIALIZADA DE MOGI DAS CRUZES EIRELLI

CNPJ: 05.873.394/0002-97

Endereço: Rua dos Expedicionários, 21 - centro

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: Marcus Vinicius Barboza Innocencio

CPF: 186.865.868-08

Auto de Infração nº 2385

Defesa: Indeferida

Auto de Imposição de Penalidade de MULTA nº 3481

Recurso: Não apresentado

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Major José dos Santos Moreira, n.º 570 – Centro – Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-050 – Tel: 12-36445984 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO nº 09

Em: 19/09/2017

Processo nº: 28802

Atividade: Comércio Varejista de Artigos de Ótica

Razão Social: ÓTICA ESPECIALIZADA DE MOGI DAS CRUZES EIRELLI

CNPJ: 05.873.394/0002-97

Endereço: Rua dos Expedicionários, 21 - centro

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: Marcus Vinicius Barboza Innocencio

CPF: 186.865.868-08

Auto de Infração nº 2384

Defesa: Indeferida

Auto de Imposição de Penalidade de MULTA nº 3480

Recurso: Não apresentado

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de janeiro de 2009
 
 

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648

CONVOCAÇÃO 

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização da 
ordinária, cuja pauta vem a 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior;
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valor

Dia: 27/03/2018 

Horário: 15h30 minutos

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima

 

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005 

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de janeiro de 2009 

  

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba 
2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com

 

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

icam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização da 
ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

Leitura e aprovação da ata anterior; 
Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de abril.

minutos 

Esportivo “João do Pulo”   

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 

Presidente do FAEP 

 

  

Pindamonhangaba – SP 
mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

icam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização da 4ª reunião 

Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
es nas modalidades e ranking, do mês de abril.   

CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

PINDAMONHANGABA/SP

II – DO CREDENCIAMENTO
PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA

Nome 
1. Agata Irina Villani 
2. Amauri Monteiro 
3. Aparecida Valéria De Paula Santos
4. Benedito Sergio Irineu
5. Carmem Silvia De Paula Alves
6. Diego Matheus Araujo De Oliveira
7. Doralice Curcino de Souza Labastie
8. Eliana Soares Da Silva Oliveira
9. Ellen de Oliveira Rabelo
10. Fernando Regiane Capellato
11. Francisco Weliton Sampaio Inacio
12. Jaciene Rodrigues de Paula Lima
13. Jocimara Leticia De Lima 
14. José Carlos Caetano 
15. Kelly KeikoNisiharu 
16. Lilia dos Santos Moreira
17. Maria Cristina Pereira Da Luz
18. Maria Elizabete Casimiro
19. Moacir Ferreira Dos Santos
20. Mônica Jorgea da Silva
21. Ricardo Xavier de Araujo
22. Sueli Macedo Gimenes
23. Valéria de Carvalho e Ramalho
24. Vinicius Mamede 

 

Nome 
25. Alcícléia Soares da Silva

26. Ana Carolina Lopez Ziliane

27. Ana Gilda Ferraz 
28. Gabriel de Souza Gomes

29. Julielton Modesto de 
AraujoBottaro 

 
CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PINDAMONHANGABA/SP 

CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PARA 
PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

Credenciamento
Deferido 
Deferido 

Aparecida Valéria De Paula Santos Deferido 
Benedito Sergio Irineu Deferido 
Carmem Silvia De Paula Alves Deferido 
Diego Matheus Araujo De Oliveira Deferido 

de Souza Labastie Deferido 
Eliana Soares Da Silva Oliveira Deferido 
Ellen de Oliveira Rabelo Deferido 
Fernando Regiane Capellato Deferido 
Francisco Weliton Sampaio Inacio Deferido 
Jaciene Rodrigues de Paula Lima Deferido 
Jocimara Leticia De Lima Akahane Deferido 

Deferido 
Deferido 

Lilia dos Santos Moreira Deferido 
Maria Cristina Pereira Da Luz Deferido 
Maria Elizabete Casimiro Deferido 
Moacir Ferreira Dos Santos Deferido 
Mônica Jorgea da Silva Deferido 
Ricardo Xavier de Araujo Deferido 
Sueli Macedo Gimenes Deferido 
Valéria de Carvalho e Ramalho Deferido 

Deferido 

Credenciamento Justificativa
Alcícléia Soares da Silva Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 

que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

Ana Carolina Lopez Ziliane Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos se
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

Indeferido Artigo 6º: Copia Registro CMAS ou Protocolo 
Registo; Comprovação de CNPJ ativo

Gabriel de Souza Gomes Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

Indeferido A candidatura para representante de entidade
impõe o registro no CMAS.

CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

DOS REPRESENTANTES PARA 

Credenciamento 

Justificativa 
Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

Copia Registro CMAS ou Protocolo 
Registo; Comprovação de CNPJ ativo 
Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

representante de entidade 
impõe o registro no CMAS. 

30. Leoneide Silva de Araujo

31. Maria de Fátima Silva 

32. Marilia dos Santos 

33. Mauricio Ferrari Nogueira

34. Sonia Rejane de Campos

 

 

 

 

 
Leoneide Silva de Araujo Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 

que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

 Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

Mauricio Ferrari Nogueira Indeferido Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais 

Sonia Rejane de Campos Indeferido A candidatura para representante de entidade
impõe o registro no CMAS.

Amauri Monteiro 

Presidente 

Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

Artigo 5º: Declaração ou cópia de documento 
que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios 

representante de entidade 
impõe o registro no CMAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.989, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
         
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Alterar a Portaria Geral nº 4.981, de 30 de janeiro de 
2018, que designou o Sr. Álvaro Staut Neto, Diretor de Habitação, para substituir o 
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, onde se lê: “de 
14 de fevereiro a 04 de março de 2018”, leia-se: “de 14 a 19 de fevereiro de 2018 e 
de 02 a 16 de abril de 2018”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de fevereiro de 
2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.991, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014,

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a Sra. Valéria dos Santos como Gestora de Parceria celebrada com 
as Organizações da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE Pindamonhangaba e Nossa Senhora da Gloria – Fazenda Esperança – “Sol 
Nascente II”– Lagoinha.

Art. 2º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das parcerias fi rmadas:

I- Alexandre Alves Rodrigues; 
II- Áurea Maria Piorino Vinci; 
III- Leni Aparecida de Paula;
IV- Suely Aparecida Alves.

Art. 3º Esta portaria entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valeria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 28 de fevereiro de 
2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.994, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 5.591, de 26 de novembro 
de 2013,

R E S O L V E:

Art. 1º Retifi ca o art. 1º da Portaria Geral nº 4.804, de 07 de março de 2017, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem o Conselho 
Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba:

I- Presidente:
Claudia Maria Vieira Domingues

II-  Conselho Deliberativo:
a)  Aurea Maria Piorino Vinci
b)  David Angelo Nerosi
c)  Jucélia batista Ferreira
d)  Letícia Fujarra de Paula Santos
e)  Marcio Renato Rodrigues dos Santos
f)  Maria Aurea Marques
g)  Rodrigo Souza Godoi”

Art. 2º   Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

 Valéria dos Santos
Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
março de 2018.

 Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501677-92.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: David Jacinto da Silva Filho Me

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: David Jacinto da Silva Filho Me
Documentos da Executada: CNPJ: 03.067.852/0001-94
Execução Fiscal nº: 1501677-92.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010, 2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:13051
Valor da Dívida: R$1.271,81

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501677-92.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: David Jacinto da Silva Filho Me

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: David Jacinto da Silva Filho Me
Documentos da Executada: CNPJ: 03.067.852/0001-94
Execução Fiscal nº: 1501677-92.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010, 2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:13051
Valor da Dívida: R$1.271,81

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501683-02.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jardinagem Flor do Vale S/c Ltda Me

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Jardinagem Flor do Vale S/c Ltda Me
Documentos da Executada: CNPJ: 03.009.851/0001-93
Execução Fiscal nº: 1501683-02.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 13207
Valor da Dívida: R$1.039,99

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501683-02.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jardinagem Flor do Vale S/c Ltda Me

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Jardinagem Flor do Vale S/c Ltda Me
Documentos da Executada: CNPJ: 03.009.851/0001-93
Execução Fiscal nº: 1501683-02.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 13207
Valor da Dívida: R$1.039,99

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501698-68.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Laercio Ferreira Tana

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Laercio Ferreira Tana
Documentos da Executada: CPF: 031.857.238-99
Execução Fiscal nº: 1501698-68.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010, 2011,2012,2013,2014.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:13656
Valor da Dívida: R$932,39

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501698-68.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Laercio Ferreira Tana

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Laercio Ferreira Tana
Documentos da Executada: CPF: 031.857.238-99
Execução Fiscal nº: 1501698-68.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010, 2011,2012,2013,2014.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:13656
Valor da Dívida: R$932,39

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Oficinas de artesanato agitam 
Bosque da Princesa às quartas-feiras

Pindamonhangaba, 22 de março de 2018 Tribuna do Norte 7

idadeC

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

todas as quartas-feiras de 
manhã, um grupo de oito mulhe-
res se reúne na biblioteca Públi-
ca municipal “Vereador rômulo 
Campos D’arace”, localizada no 
bosque da Princesa, e participa 
da atividade cultural ministrada 
por Cristina Ferreira. Durante 
noves meses, das 9 às 11 horas, 
essas munícipes terão a oportu-
nidade de aprender técnicas de 
artesanato gratuitamente.

recentemente, o Departa-
mento de Cultura da Prefeitura 
municipal de Pindamonhangaba 
abriu inscrições para 33 oficinas 
gratuitas em diferentes pontos 
da cidade. ao ver uma publica-
ção numa rede social, Verúcia 
Ferreira Duarte logo foi à pro-
cura de informações e confir-
mou o cadastro para integrar o 
workshop. “É a primeira vez que 

eu faço algo assim. Já cheguei a 
fazer em casa, mas tem uns anos 
que eu parei”, mencionou.

a primeira aula da moradora 
do bairro boa Vista, que trabalha 
como cuidadora de idosos, acon-
teceu nesse dia 21 de março. a 
programação da aprendizagem 
de artesanato na biblioteca do 
bosque está voltada para técni-
cas de decoupage em vidro du-
rante este primeiro mês de ofici-
na e, posteriormente, terá como 
foco a confecção de chinelos.

Quem exerce a liderança e ins-
trução do grupo é a artesã auto-
didata Cristina Ferreira de souza, 
de 48 anos. ela põe as mãos na 
área há cerca de 20 anos e atua 
como professora do ramo em es-
colas e ações sociais. “no meu dia 
a dia, eu trabalho com artesanato 
e dou aulas. então, acabo fazendo 
todo tipo de produção artesanal, 
mas a que eu mais gosto mesmo é 
bordado”, reconheceu.

EstudantEs visitam  
Exposição “intErioranidadEs”

Cineflix exibe filme “Nada a perder”, a partir do dia 29

Participantes desenvolvem trabalhos de decoupage em vidro durante o workshop

Dayane Gomes

o longa “nada a perder – Con-
tra tudo. Por todos” estreia nos 
cinemas de todo brasil na quin-
ta-feira, dia 29. A cinebiografia 
(autorizada) conta a trajetória 
do bispo evangélico edir mace-
do, fundador e líder espiritual da 
igreja universal do reino de Deus 
e proprietário da record tV. 

O filme é baseado nos livros 
da trilogia homônima e narra 
diversos momentos da vida do 
líder religioso – no longa-me-

Filme conta a 
trajetória do fundador 
da Igreja Universal

Alunos da Escola Municipal 
Manoel César Ribeiro visitaram, 
nas últimas semanas, a exposição 
“Interioranidades” no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina e no Palacete 10 
de julho.

Com o objetivo de fomentar 
o interesse artístico, cerca de 
180 crianças da rede municipal 
de ensino puderam ter contato 
com as obras dos artistas plásti-
cos André Yassuda, Biba Rigo e 
Mariana Ardito. De acordo com a 
professora Nathali Silva, é muito 
importante levar as crianças para 

terem contato com a arte, como 
forma de complementar o traba-
lho desenvolvido dentro da sala de 
aula, além de estimular a criativi-
dade dos alunos.

O trabalho visitado pelos alunos 
do pré II e 1º ano, é um projeto que 
conta a relação dos artistas com 
a região da Serra da Mantiqueira 
através de desenhos, fotografias, 
gravuras e outras técnicas para 
retratar pessoas, locais de trabalho 
e paisagem da mata.

Para o artista plástico André 
Yassuda, o projeto nasceu ainda 
em um curso promovido pelo 

Departamento de Cultura de 
Pindamonhangaba, e assim o ins-
creveu no Proac -  Programa de 
Ação Cultural. Yassuda convidou 
outras duas artistas plásticas, que 
também fazem parte do projeto 
apresentado para mostrar a pers-
pectiva da região.

A exposição “Interioranida-
des” pode ser visitada até o dia 30 
deste mês no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, rua Marechal Deo-
doro, centro, e no Palacete 10 de 
Julho, rua Deputado Claro César, 
33, centro.

Escola Municipal participa da 
“Gincana da Solidariedade 2018”

Pindamonhangaba está par-
ticipando da “Gincana da soli-
dariedade 2018” e quem está re-
presentando a cidade é a escola 
municipal Prof. elias bargis ma-
thias, do bairro araretama.

a etapa do arroz já começou e 
vai até o dia 7 de maio. Para par-
ticipar e ajudar as crianças do em 
Prof. elias bargis nesta fase, bas-
ta levar sua doação para o Fundo 
social da solidariedade ou esco-
las municipais e Cmeis da cidade.

a meta é arrecadar 50 tonela-
das de arroz que serão destinados 
ao Fundo social e distribuídos 
para instituições de caridade, au-
xiliando também em cestas bási-
cas emergenciais. Para garantir 

que a meta seja alcançada, o Fun-
do social tem realizado parceria 
com mercados através de ofícios. 
o intuito da gincana é estimular 
através do espírito competitivo 
ações solidárias.

além disso, Pinda sediará a 
pesagem da etapa do arroz, que 
acontecerá  dia 11 de maio, às 19 
horas, no Centro esportivo João 
do Pulo.

“Domingo no Parque”

o Fundo social de solidarie-
dade estará recebendo doações de 
arroz no “Domingo no Parque”, 
que acontecerá no dia 25, das 14 
às 18 horas, no Parque da Cidade.

A escola Prof. Elias Bargis Mathias está 
representando Pinda na gincana este ano

tragem interpretado pelo ator 
Petrônio Gontijo. Dirigido por 
alexandre avancini, a obra assi-
nada pela Paris Filmes, tem ain-
da em seu elenco Dalton Vigh 
e beth Goulart, entre outros. o 
gênero é “Biografia/Drama”.

em Pindamonhangaba, o 
longa será exibido na quinta 
(29), na sexta (30), no sábado 
(31) e no domingo (1º/04), no 
Cineflix (shopping), com sessões 
às 16h20; às 16h40; às 19h20; às 
19h40; às 21h40 e às 22 horas. 
se alguém precisar de cortesia, 
deve procurar a igreja universal 
mais próxima de sua residência. 

Divulgação

Divulgação
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O vento melancólico e cruel
geme por entre os galhos morimbundos,
e seu pranto é amargo como o fel.
E o vento a chorar... Chora amargo o vento.

 Suas rajadas rasgam sem piedade
 as entranhas do bosque agonizante.
 E as folhas mortas dançam junto ao vento,
 que alucinado açoita e varre o bosque.

Os galhos nus se agitam contra o céu
acizentado nubloso e entristecido...
E esse vento implacável a chorar...

 O vento que a chorar a tudo açoita,
 o bosque sem ninguém, frio, deserto,
 apenas  são minha alma solitária.

Alma solitária

Um dos inúmeros 
fatos relacionados 

à participação de Pindamo-
nhangaba na história da pá-
tria ocorreu há exatamente 
108 anos, quando cidadãos 
locais também se manifes-
taram contrários à conti-
nuidade do governo militar, 
aderindo à Campanha Civi-
lista de Rui Barbosa. 

Considerada a primeira 
campanha presidencial que 
contou com a participação 
de segmentos amplos da 
sociedade brasileira, teve 
início em 1909, tendo o 
próprio Rui Barbosa como 
candidato da oposição ao 
governo militar, que tinha 
com  candidato o marechal 
Hermes da Fonseca. 

A histórica campanha 
é comentada no informa-
tivo de conteúdo jurídi-
co-político-econômico do 
Portal Migalhas (www.
migalhas.com.br), como 
um movimento que, “além 
de representar a luta pela 
consolidação da ordem 
civil no Brasil, mostrou 
o desejo de uma partici-
pação política mais efeti-
va da sociedade naquele 
contexto de domínio po-
lítico de tradicionais oli-
garquias. “Prosseguindo, 
o informativo Migalhas 
registra uma avaliação do 
próprio  Rui Barbosa, na 
qual ele descreve o mo-
vimento  como  “uma co-
moção vulcânica do povo 
em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, a propagação da 
lava por todo o solo de Mi-
nas, o estado sísmico da 
opinião na Bahia, a trepi-
dação geral do Sul.”

O movimento é ainda 
descrito como um clamor 
“em defesa da liberdade e 
do direito, contra um mi-
litarismo renascente que 
caminhava no sentido de 
dissimular o arbítrio sob a 
forma republicana. A he-
gemonia do poder militar 
não podia deixar de per-
turbar as consciências de 
homens e mulheres que, 
educados a partir de valo-
res liberais, desejavam que 
a ordem social estivesse 
baseada na norma jurídica 
e no respeito às institui-
ções republicanas.”

Pindamonhangaba
saúda Rui Barbosa
Foi o Dr. João Romeiro, 

político, jurisconsulto, poe-
ta, escritor e jornalista fun-
dador do Tribuna do Norte, 
quem – comissionado pelo 
Partido Republicano Civi-
lista – saudou Rui Barbo-
sa em nome de Pindamo-
nhangaba. Fato ocorrido 
no dia 15 de dezembro de 
1909, na estação da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, 
quando Rui, na época se-
nador, passou pela cidade 
propagandeando sua can-
didatura à presidência da 
República. Passagem des-
crita por Athayde Marcon-
des em Pindamonhangaba 
Através de Dois e Meio Sé-
culos (Tipografi a Paulista, 
São Paulo-SP, 1922). 

Athayde conta que “cen-
tenas de senhoras e senho-
ritas, pessoas de todas as 
classes sociais vibraram de 
entusiasmo, saudando o 
grande estadista brasileiro”, 
na chegada do trem a Pin-
damonhangaba. 

Pindamonhangaba e a campanha presidencial de 1910
Entre o povo que fora 

à estação  prestigiar a 
passagem de Rui pela 
cidade  havia represen-
tantes da Câmara Muni-
cipal, do Clube Literário, 
da Sociedade Treze de 
Maio, da Sociedadade 
Margherita di Savóia, da 
Sociedade Paz e Amor; 
diretores, professores e 
alunos do  Grupo Escolar 
Alfredo Pujol e de escolas 
isoladas.

O discurso de 
João Romeiro

Conforme Athayde, este 
foi o discurso (na íntegra, 
mas na ortografi a atual) 
que o pindamonhanga-
bense Dr. João Romeiro 
teria feito em saudação a 
Rui Barbosa:

Eminente senador 
Rui Barbosa...

Aqui nesse recan-
to do nosso vasto país 
também têm chegados 
os echos dos aplausos 
que tendes recebido, 
em vossa brilhantíssi-
ma carreira política. 
Nunca poderão ser es-
quecidas as grandes 
batalhas que tendes 
pelejado com o maior  
esforço para salvar 
a liberdade do povo, 
ameaçada de ser ani-
quilada por falsos pa-
triotas. E  até hoje nos 
lembramos daqueles 
tempos de tristes re-
cordação, em vós vis-
tes obrigado a deixar 
a Pátria, para do es-
trangeiro nos enviar a 
vossa palavra anima-
dora, fortifi cando a fé  
no futuro a República 
que não devia perecer.

Conhecemos alguns 
desses muitos serviços 
e, referindo-nos aos 
mesmos pedimos que 
nos desculpeis de não 
sabermos externar a 
gratidão de que por 
eles vos somos deve-
dores. Bastava o que 
fi zestes por nossa pá-
tria, no memorável 
congresso de Haia, 
onde, com vossa sa-
bedoria e eloquência, 
conseguistes colocar o 
Brasil ao lado das na-
ções mais civilizadas, 
para merecerdes do 
povo a consagração 
de fi lho mais digno e 
mais merecedor deste 
vasto e imenso país.

E foi por isso que 
aplaudimos de todo o 
coração, e com maior 

ofi cialmente no Bra-
sil em 3 de maio de 
1823), para repro-
duzir a resposta de 
Rui, que de uma das 
janelas do vagão, as-
sim teria se pronun-
ciado:  

Povo de 
Pindamonhangaba...

O eloquente orador 
que me acaba de falar 
em vosso nome, que-
rendo dar ao seu dis-
curso o tom de majes-
tade que a nossa causa 
reclama, invocou a 
imagem do morto 
imortal, que irradiou 
o esplendor de seu ta-
lento no meio das cha-
mas do patriotismo: 
José Bonifácio!

Ouvindo-vos falar 
em José Bonifácio, a  
minha imaginação in-
vocou a maior vida po-
lítica dos tempos que 
recordastes, em que 
o batalhador deixava 
no horizonte e nossa 
política o sulco de suas 
asas de condor ilumi-
nadas pelas melhores 
tradições de liberalis-
mo.

Só isso faltava para 
dar ao triunfo o cunho 
sagrado de que é dig-
no. Que não seria, se-
nhores, se ainda tivés-
semos em São Paulo 
a voz de José Bonifá-
cio  à frente desta grande 
cruzada.

Mas a eloquência de 
José Bonifácio, a inte-
ligência de José Bo-
nifácio, não se extin-
guiram em São Paulo 
– vivem nas gerações 
que lhe sobreviveram, 
vivem no coração do 
Estado, que é o quar-
tel-general da inteli-
gência brasileira. O 
espírito de José Boni-
fácio não morreu: ele 
personifi ca a centelha 
elétrica do pensamen-
to paulista saneando 

ofi cialmente no Bra-

Da janela do trem, Rui 
respondeu ao discurso 
feito por João Romeiro, 
em nome do Partido 
Civilista local

entusiasmo, a reso-
lução da patriótica 
convenção de agosto, 
designando-vos candi-
dato a presidência da 
República e recomen-
dando o vosso glorioso 
nome para o sufrágios 
dos eleitores no pleito 
que se vai ferir no dia 
1º de março p. futuro.

Os paulistas ainda 
têm mais um motivo 
para vos serem gratos. 
Quando em 1886  sofre-
mos o profundo golpe 
de perdermos o mais 
distinto fi lho que nossa 
terra tem produzido e 
que tanto nos orgulha-
mos; quando vimos ati-
rado ao nada o grande 
vulto que se chamava 
José Bonifácio, lem-
bramo-nos muito bem 
que, para nos ajudar a 
chorá-lo aqui estivestes 
mostrando desta ma-
neira que sabeis  prezar 
devidamente as glórias 
de São Paulo.

Hoje, pois, saudan-
do-vos e prestando-vos 
modestíssimas home-
nagens, sabemos que 
estamos longe de vos 
pagar o muito que vos 
devemos, mas fi care-
mos contentes se pu-
dermos vos convencer 
de que somos sincera-
mente agradecidos pe-
los inegualáveis servi-
ços prestados a nossa 
pátria e vos desejamos 
os maiores triunfos no 
caminho político que 
ides perlustrar com co-
ragem e patriotismo.

Viva Rui Barbosa!

A resposta de 
Rui Barbosa

Athayde Marcondes, 
que estaria presente ao 
acontecimento para regis-
trá-lo na qualidade de bom 
repórter que sempre fora, 
certamente valeu-se de 
seus conhecimentos sobre 
a taquigrafi a (instituída 

a corrupção moral na 
nossa atmosfera po-
lítica. Nada mais me 
resta se não agrade-
cer ao orador o bei-
jar as mãos da gentil 
senhorita declaran-
do que levo o povo de 
Pindamonhangaba 
no fundo do coração. 

O “não” ao mare-
chal Hermes

Dois meses após aquela 
calorosa acolhida ao can-
didato civilista o povo pin-
damonhangabense voltou 
a se reunir com igual en-
tusiasmo e determinação. 
Desta vez, não para aplau-
dir, mas para protestar 
contra a candidatura do 
marechal Hermes. Reali-
zado na praça da Repúbli-
ca (atual praça Padre João 
de Faria Fialho), o pro-
testo foi enriquecido com 
os discursos de Fontes 
Júnior, Dr. Francisco Ro-
meiro Sobrinho e Athayde 
Marcondes.  

Concluídos os discursos, 
o povo acompanhou os ora-
dores  até a casa do prefei-
to, Dr. Claro César,  disper-
sando-se em seguida.

Em Pinda deu Rui
As eleições foram rea-

lizadas no dia 1º de mar-
ço de 1910 e – de acordo 

mistérios ciganos

com Athayde - em Pinda-
monhangaba apontaram 
a vitória dos civilistas. Rui 
Barbosa, que fazia dupla 
com Albuquerque Lins 
(era o governador de São 
Paulo) para vice, obtivera 
545; Hermes da Fonseca, 
que tinha Wenceslau Brás 
como vice, 363. Uma dife-
rença de votos que revela 
que a preferência por Rui 
Barbosa não era tão signi-
fi cativa entre os eleitores 
pindamonhangabenses.     

Com os resultados, os ci-
vilistas locais, desta vez para 
comemorar,  movimenta-
ram novamente  às ruas da 
cidade. Uma cidade que, as-
sim como outras da região, 
sofria o impacto da queda 
na economia devido ao de-
clínio da cultura cafeeira, 
mas “morta”, não era não.   

Ao som de hinos toca-
dos pela Corporação Musi-
cal Euterpe,  a vitória dos 
civilistas nas urnas pinda-
monhangabenses foi feste-
jada em vão, os hermistas 
haviam levado a melhor.

  

Mas no Brasil 
deu Hermes

Naquela eleição, na 
qual o país se dividira, 
com Bahia, São Paulo, 
Pernambuco, o estado do 
Rio de Janeiro e parte de 
Minas Gerais, apoiando o 
candidato Rui Barbosa,  e 
os demais estados apoian-
do a candidatura de Her-
mes da Fonseca, a vitória, 
com expressiva margem 
de votos, fi cara com o so-
brinho do marechal Deo-
doro da Fonseca. Deu 
Hermes com  403.867 vo-
tos contra 222.822 votos 
dados a Rui Barbosa.

Fica registrada, no en-
tanto, a participação entu-
siástica, eufórica e patrió-
tica dos pindamonhan-
gabenses na Campanha 
Civilista de 1909/1910, 
movimento que mobilizou 
os diversos  segmentos 
sociais  num   protesto fa-
vorável à consolidação  da   
ordem civil no Brasil.

Rui e Albuquerque Lins na Campanha Civilista

www.migalhas.com.br

www.migalhas.com.br

Rui Barbosa  
(1849-1923) 

wordpress.com

Hermes da Fonseca 
(1855-1923)

wikipedia.org/wiki/Arkivo

Luiz Gonzaga S. Marcondes, jornal Tribuna do Norte , 21/7/1963


