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“Baú das Artes” e “Nau dos Mestres”: professores 
da Rede Municipal passam por capacitação

Permitir ao educando mobi-
lizar ludicamente seus afetos, 
sua sensibilidade e seu corpo, 
bem como seu raciocínio, no 
sentido da construção de sabe-
res variados está entre os obje-

tivos do “Baú das Artes”. A cai-
xa recheada de livros infantis, 
jogos educativos, brinquedos e 
instrumentos musicais, aliada à 
“Nau dos Mestres” – laborató-
rio que propõe o ensinamento 

de ciências de forma diferencia-
da e criativa – oferece conteúdo 
complementar aos estudos tra-
dicionais. 

Os dois projetos educacionais 
fazem parte do material de apoio 

da capacitação para professores 
da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba, que aconte-
cerá nesta quinta-feira (9), na EM 
Odete Corrêa Madureira, no bair-
ro Morumbi. PÁGINA 5

Atividades práticas e temáticas 
permitem aos alunos navegar 
pelo universo da ciência, 
biologia, arte, química, 
física e matemática    

“Projeto Viver 
Bem” inicia 
novas turmas     

Iniciativa, que 
leva ofi cinas gra-
tuitas de artesa-
natos aos centros 
comunitários dos 
bairros de Pinda-
monhangaba –, 
abrirá nesta sex-
ta-feira (10), ins-
crições para novas 
turmas. Serão 500 
vagas para 33 cur-
sos. As inscrições 
devem ser feitas di-
retamente no local 
das aulas, das 14 
às 17 horas. 

Fundo Social e Paróquia realizam ato em prol da Igreja de Sant’Ana    
PÁGINA 3
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Editorial

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras
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O relógio empoeirado, 
pendurado na parede que 
implorava por demãos de 
tinta, resolveu amarrar 
o tempo. Os ponteiros 
preguiçosos insinuavam 
greve, para desespero do 
chefe da repartição. Não 
fosse a urgência dos re-
latórios, estaria em casa, 
concentrado no futebol. 

O olhar de “não fale 
comigo, senão eu mor-
do”, apenas se deteriorou 
quando, fi nalmente, o 
relógio encerrou o expe-
diente. Como de costume, 
rosnou um “até amanhã” 
e correu até o metrô. 

Moema não era dis-
tante; porém, para che-
gar rapidamente, ne-
cessitava esquecer boas 
maneiras e aderir ao 
empurra-empurra. Foi 
assim que conseguiu 
embarcar na primeira 
tentativa. Espremido, 
é verdade. Mas não se 
importou com a condi-
ção pois, em breve, todo 
aquele estresse seria 

CREME DE AMENDOIM PARA CUNHADO CHATO

Divulgação

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O 
LIVRO “COMER, REZAR, AMAR”, DE 

ELIZABETH GILBERT
O livro não é uma fi cção, 

é um relato de viagem e da 
vida da jornalista americana 
Elizabeth Gilbert, a auto-
ra. Elizabeth Gilbert estava 
com quase trinta anos e ti-
nha tudo o que sempre quis: 
um marido apaixonado, 
uma casa nova e espaçosa, 
o projeto de ter fi lhos e uma 
carreira de sucesso. Mas ao 
invés de sentir-se feliz e re-
alizada, sentia-se confusa, 
triste e em pânico.

Enfrentou um divórcio, 
uma depressão debilitan-
te e outro amor fracassado. 
Até que decidiu tomar uma 
decisão radical: livrou-se de 
todos os bens materiais, de-
mitiu-se do emprego, e par-
tiu sozinha para uma viagem 
de um ano pelo mundo. 

O objetivo de Gilbert era 
visitar três lugares onde pu-
desse examinar aspectos de 
sua própria natureza, tendo 
como cenário uma cultura 
que, tradicionalmente, fosse 
especialista em cada um de-
les. Assim, decidiu explorar 
a arte do prazer na Itália, a 
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dissolvido pelas dúzias 
de cerveja. 

Assim que o trem pa-
rou no destino, caminhou 
duas centenas de metros e 
adentrou no edifício. Dé-
cimo segundo andar. O 
ascensorista pressionou 
o botão e em poucos se-
gundos ele já abria a porta 
do apartamento. Entrou e 
gritou: “Amor, cheguei! O 
Paçoca melhorou?”, e foi 
abrir a geladeira. 

- Melhorou nada. Ama-
nhã vou levar fezes dele 
para análise do veteriná-
rio.

- Isso mesmo. Hum... 
Estão faltando quatro 

cervejas. Você não bebe. 
Quem foi?

A empregada domés-
tica, temendo ser respon-
sabilizada, se defendeu: 
“Bebo dessa água não, 
doutô.” A esposa apareceu 
e revelou apreensiva:

- Meu irmão veio pas-
sar uns dias conosco.

- Outra vez? Seu irmão 
é um folgado. Um vaga-
bundo. 

- Você sabe que ele não 
pode trabalhar. Foi até en-
costado pelo INSS.

- Encostado ele tá é 
aqui. Praga. 

Não teve jeito: naquela 
noite, dividiu o sofá com o 

cunhado, torcedor do time 
adversário. Apesar da pés-
sima companhia, foi dor-
mir feliz, pois o seu time 
vencera a partida.

No outro dia, acordou 
cedo para o desjejum e en-
controu o cunhado se lam-
buzando com o conteúdo 
de um pote. 

- Hum. Isso é creme de 
amendoim? Tem um gos-
tinho diferente. Delicioso. 
Pena que você chegou tar-
de. Acabou.

Lambia os beiços quan-
do a irmã apareceu com o 
Paçoca nos braços, afl ita, 
investigando os armários. 
Abria gavetas, coçava a ca-
beça.

- O que você está procu-
rando, amor?

- As fezes do Paçoca. 
Deixei aqui em cima do ar-
mário ontem. Sumiu.

A empregada, que mo-
rava com eles, confessou:

- Patroa. Eu coloquei 
ontem na geladeira. Não é 
aquele potinho que está na 
mão do seu irmão?

 Nyah! Fanfi ction

arte da devoção na Índia, e, 
na Indonésia, a arte de equi-
librar as duas coisas.

Escrito com ironia, hu-
mor e inteligência, o best-sel-
ler de Elizabeth Gilbert é um 
relato sobre a importância de 
assumir a responsabilidade 
pelo próprio contentamento 
e parar de viver conforme os 
ideais da sociedade. É um li-
vro para qualquer um que já 
tenha se sentido perdido, ou 
pensado que deveria existir 
um caminho diferente, e me-
lhor.

Este livro faz parte do acervo das seguintes Bibliotecas:

Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque) – 3645-
1701/3643-2399
Biblioteca do Araretama – 3543-4501
Biblioteca do Castolira – 3645-5991
Biblioteca Profª Maria Bertha César (Moreira César) – 3637-4400
Biblioteca Profª Maria do Carmo Silva Gomes (Vila São Benedito) – 
3637-1440
Biblioteca do Sesi (próximo à igreja São Benedito) – 3642-9753
Para fazer o cadastro é necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ Comprovante de 
residência.

Evento do Sincomércio 
Pinda orienta profi ssionais 
sobre o eSocial

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Empresários e conta-

dores poderão compreen-
der os principais pontos 
da implantação do eSocial 
através de uma palestra 
organizada pelo Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Pindamonhangaba (Sinco-
mércio). A conferência dis-
cutirá os “Desafi os e cui-
dados das empresas” em 
relação à nova ferramenta 
orçamentária na próxima 
terça-feira (14), às 9h30, 
na unidade do Senac na 
cidade.

Em janeiro de 2018, o 
Governo Federal começou 
a implantar o sistema in-
formatizado para as em-
presas com faturamento 
superior a R$ 78 milhões. 
E, desde o mês passado, o 
instrumento passou a va-
ler para todos os empre-
gadores do setor privado. 
Em razão disso, o sindica-
to promoverá uma ofi cina 

ministrada pela assessora 
jurídica da Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomer-
cioSP), Ana Paula Loco-
selli.

Após um café da ma-
nhã de boas-vindas e uma 
abertura, dirigida por 
Antônio Cozzi Junior, do 
Sincomércio de Pinda-
monhangaba, Ana Paula 

abordará como a nova fer-
ramenta de registro digital 
impactará os negócios bra-
sileiros e abrirá uma roda 
de perguntas para discus-
são e solução de dúvidas a 
respeito do eSocial.

O evento acontecerá na 
sede do Senac Pinda, loca-
lizado na rua Suíça, 1.255 
- Santana. Os interessa-
dos em participar devem 
inscrever-se pelo e-mail 

sincomerciopinda@terra.
com.br e doar 2kg de ali-
mento não perecível, que 
serão distribuídos a enti-
dades da cidade. Os jorna-
listas que queiram acom-
panhar o evento podem 
se credenciar pelo mesmo 
contato. Mais informações 
podem ser consultadas 
pelo endereço eletrônico e 
pelo contato telefônico do 
Sincomércio: 3642-4820.

Tema da palestra será o novo sistema da Administração Pública

Reprodução/internet
Geração de renda e 

integração             

Quinhentas vagas. 32 bairros e 33 
cursos. 

Estes são alguns dos números do projeto 
“Viver Bem” – que leva ofi cinas gratuitas 
de artesanatos aos centros comunitários de 
diversos bairros de Pindamonhangaba.

Entre os cursos oferecidos estão: patch 
aplique e patchwork; decoração em E.V.A; 
crochê e fuxico; biscuit, mosaico, bolsas e  
bonecas de pano.

As inscrições para novas turmas abrirão 
na próxima sexta-feira (10), diretamente no 
local das aulas.

O projeto é resultado de uma parceria 
entre a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico da prefeitura, por meio do 
Departamento de Turismo e o Fundo Social 
de Solidariedade.

A proposta é que através das ofi cinas os 
participantes possam aprender, interagir, 
descontrair, além de gerar renda com as 
novas confecções.  

Associação dos Jornalistas de 
Pindamonhangaba convoca reunião

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Nesta quinta-feira 

(9), a partir das 19h30, 
a Associação dos Jorna-
listas de Pindamonhan-
gaba (Ajop) realizará 
uma reunião acerca de 
aspectos e planos para a 
temporada 2018/2019. 
O encontro ocorrerá na 
Visual Produções e tam-
bém terá uma palestra li-

derada por um promotor 
de Justiça de Taubaté. 

A convenção discutirá 
a inserção de novas cre-
denciais e associados à 
organização. Além disso, 
a anuidade no período 
de 2018/2019 estará em 
pauta. Sendo que, a noite 
incluirá uma exposição 
sobre o regime prisio-
nal do Vale do Paraíba, 
uma vez que o promotor 
Dr. Paulo José de Pal-

ma, titular da 2ª Vara 
de Execução Criminal de 
Taubaté, palestrará so-
bre a situação carcerária 
da região e suas peculia-
ridades. 

Ofi cialmente, a Asso-
ciação dos Jornalistas de 
Pindamonhangaba foi 
criada em 12 de janeiro 
de 2015, com o seu re-
gistro de número 1.477 
no Cartório de Regis-
tro Civil das Pessoas 

Jurídicas do municí-
pio. Nos dias atuais, 
a entidade tem a pre-
sidência do jornalista 
Luis Claudio.

Ao fi nal, haverá um 
coquetel para o tradi-
cional bate-papo e a 
diretoria conta com a 
presença dos associa-
dos. Lembrando que, a 
Visual Produções fi ca na 
rua Mariz e Barros, 256 - 
Boa Vista.
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Pinda recebe exposição itinerante e 
o� cinas gratuitas sobre meio ambiente

O “Projeto Viver Bem”, 
que leva ofi cinas gratuitas 
de artesanatos aos centros 
comunitários dos bairros 
de Pindamonhangaba, 
abre inscrições para novas 
turmas, nesta sexta-feira 
(10). A formatura das pri-
meiras turmas será nesta 
quinta-feira (9), no giná-
sio da Ferroviária, das 14 
às 17 horas, com exposição 
dos trabalhos confeccio-
nados durante as últimas 

cinco semanas de cursos.
No total, serão 500 va-

gas para centros comuni-
tários de 32 bairros, com 
um total de 33 cursos. As 
inscrições devem ser fei-
tas diretamente no local 
das aulas, das 14 às 17 ho-
ras. Inscrições e ofi cinas 
são gratuitas.

No Alto do Cardoso 
será ofi cina de patch apli-
que; no Andrade, deco-
ração em E.V.A.; no Bela 

Vista, ofi cina de pintura 
em vidro; no bairro das 
Campinas, de mosaico; 
na Cruz Pequena, tapete; 
no Goiabal, crochê e fuxi-
co; já no Jardim Azeredo, 
a ofi cina será de chinelos 
decorados; no Karina/
Ramos, de patchwork; na 
Vila Suíça, de patch apli-
que; no Vila Rica e na Vila 
São Paulo, de biscuit.

No bairro das Oliveiras, 
a ofi cina será de pintura 

em tecido; no Bonsucesso, 
ofi cina de bolsas; no Cida-
de Jardim, ofi cina de tricô 
e fuxico; no Araretama, 
de mosaico; no Mombaça, 
de MDF; no cento comu-
nitário do São Judas, será 
de crochê com fuxico; no 
Ouro Verde, de confecção 
de bichinhos de crochê 
amigurumi; no Feital, de 
patch aplique; no Jardim 
Morumbi, ofi cina de bol-
sas; no Santa Cecília, ofi -

cina de bonecas de pano; 
no Terra dos Ipês 1, de 
mosaico; no Parque das 
Palmeiras, de MDF; no 
Campos Maia, de bonecas 
de pano; no Jardim Eloy-
na, de crochê com fuxico; 
no Castolira, de tapetes; 
no Pasin, de patchwork; 
no grupo Terapia e La-
zer serão duas ofi cinas: 
de bolsas e de bonecas de 
pano; no CCI de Moreira 
César, a ofi cina será de 

mosaico; no Maricá, será 
de velas decoradas; no 
Liberdade também será 
ofi cina de velas decoradas 
e, no Maçaim, será ofi cina 
de chinelos decorados.

O “Viver Bem” é uma 
realização da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e 
Departamento de Turismo, 
com parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade.

Sebrae realiza palestra 
sobre empreendedorismo 
nesta sexta-feira

 “A coleta seletiva e você” é o tema da composição

Nos dias 29 e 30 de 
agosto, Pindamonhanga-
ba receberá a exposição 
itinerante “A coleta seleti-
va e você” com atividades 
para comunidade, catado-
res e cooperativas. A mos-
tra faz parte do “Programa 
de Educação Ambiental 
do Gasoduto Campinas – 
Rio de Janeiro – Etapa ll” 
(PEA Gascar).

A exposição estará nos 
dias 29 de agosto, das 
13h30 às 17h30, e 30 de 
agosto, das 8  às 17h30, 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. Além 
disso, nos mesmos dias, 
ofi cinas também aconte-
cerão no museu. No dia 29, 
os workshops serão aber-
tos à população em geral. 
Cada uma com 25 vagas, 
as atividades trabalharão 
o consumo consciente e 
reciclagem, às 13h30 e às 
15h30, respectivamente. 

Já no dia 30, as ofi ci-
nas da manhã são desti-
nadas a cooperativas de 
reciclagem, com dez va-
gas cada. Os temas serão 
"Mediação de confl itos", 
às 8 horas, e "Negociação, 
vendas e oportunidades 
de negócio", às 10 horas. 
No mesmo dia, na parte 
da tarde, acontecerão as 
ofi cinas para catadores 

individuais, também com 
10 vagas cada uma. Os te-
mas serão: "Cooperativis-
mo", às 13h30; e "Saúde e 
uso de EPIs", às 15h30. 

O “PEA Gascar” tem 
como proposta contribuir 
para a melhoria da gestão 
de resíduos sólidos nos 
municípios da área de in-
fl uência do gasoduto Gas-
car, da NTS- Nova Trans-
portadora do Sudeste e 
Transpetro. As atividades 
formativas do projeto ini-
ciaram em junho de 2017 
com o Módulo I – Capa-
citação dos Gestores Pú-
blicos em Resíduos Só-
lidos contemplando os 
33 municípios da fai-
xa de dutos, entre eles 
P i n d a m o n h a n g a b a . 
Agora, no Módulo II, 
serão realizadas ações 
de educação ambiental 
junto aos outros públi-
cos, por meio da expo-
sição itinerante sobre 
os atores envolvidos na 
coleta seletiva.

Mais informações e as 
inscrições para o “PEA 
Gascar” na cidade já po-
dem ser formalizadas na 
Secretaria de Serviços da 
Prefeitura pelo telefone 
(12) 3644-5208.

O Museu fi ca na rua 
Marechal Deodoro, 260, 
centro.

“Projeto Viver Bem” inicia novas turmas 
de artesanato nos centros comunitários

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
O Sebrae (Serviço Bra-

sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) 
realizará uma palestra 
de apresentação do curso 
Empreenda, nesta sexta-
feira (10), às 11 horas, na 
Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba (Acip). A inicia-
tiva tem o apoio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

O Empreenda é um 
curso desenvolvido pelo 

Sebrae-SP que auxilia no 
desenvolvimento de prá-
ticas e comportamentos 
para quem quer empreen-
der. Na demonstração em 
Pinda, uma metodologia 
inovadora será usada para 
expor informações, téc-
nicas e ferramentas com-
portamentais e de gestão, 
necessárias para aplicação 
em negócios.

Para participar do 
evento do Sebrae, as ins-
crições devem ser realiza-
das pelos telefones 3642-
9744 e 3128-9600. A Acip 
fi ca na rua Deputado Cla-
ro César, 44 - centro.

Reprodução/internet

Fundo Social e Paróquia fazem 
ato em prol da Igreja de Sant'Ana

Um ato de oração 
contrário à demoli-
ção da igreja “nova” de 
Sant'Ana será realiza-
do, no dia 17 de agosto, 
às 20 horas, na praça 
de frente para a igreja. 
A ação organizada pela 
paróquia do bairro em 
parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade 
será uma manifestação 
contra a decisão publi-
cada pela 1ª Vara Cível 
do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Pau-
lo – Comarca de Pin-
damonhangaba, SP, 
que ordenou a demoli-
ção total ou parcial da 
igreja nova, situada no 
bairro Santana.

A ação civil pública 
ajuizada pelo Ministé-
rio Público do Estado 
de São Paulo alega que 
a capela antiga tem um 
valor histórico e arqui-
tetônico e que a nova 
igreja interfere na 
estrutura e  na visi-

bi l idade da antiga.
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba infor-
mou que irá recorrer da 
decisão, por não con-
cordar com a decisão da 
demolição total da nova 
igreja, pois o templo re-
ligioso atual desenvolve 
importante papel social 
no bairro.

O ato de oração, que 
será realizado de fren-
te para a igreja, contará 
com diversas autorida-

des eclesiásticas do mu-
nicípio e da região, o pre-
feito Isael Domingues, 
membros do Fundo So-
cial de Solidariedade e a 
comunidade local.

De acordo com as-
sessoria, o prefeito se 
posicionou em defesa 
da nova igreja. “Acredi-
tamos que a melhor ma-
neira de resolver isso se-
ria uma conciliação entre 
a construção antiga e a 
nova. Respeitamos a de-

cisão judicial, mas vamos 
buscar este entendimen-
to. Também estamos 
analisando o porquê do 
ex-prefeito ter assinado 
um decreto de tomba-
mento da capelinha no 
dia 27 de dezembro de 
2016, apenas a três dias 
antes de sair da prefei-
tura. Este decreto, com 
certeza, pode ter auxi-
liado a decisão da justiça 
que ordenou a demolição 
da nova igreja”.

Divulgação
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CONVOCAÇÃO – 2ªREUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

 
 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “2ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 Leitura e aprovação da Ata; 
 Definição de calendário anual de reuniões; 
 Conhecimento da perícia policial sobre o incêndio; 
 Assembleia de eleição dos representantes da sociedade civil; 
 Estudo da formulação do Regime Interno do Conselho; 
 Adequações no Parque perante o setor público para reabertura; 
 Relatório geral de atividades do Parque, referência ano 2017. 

 
Data:14/08/2018 
Horário:14:00 hs 
Local: Parque Natural Municipal do Trabiju 
                    (Estrada Municipal José Machado de Andrade, s/n) 

 
 
 
 
      Pindamonhangaba, 07 de Agosto de 2018. 
 
 
 

José Fernando Jerônimo Flores 
Coordenador do Conselho 
 
 

 
 
 
 

         _______________________________________________________ 
 

   CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL .  LOTEAMENTO “RESIDENCIAL GRANJA SAITO”. ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial matriculado
perante a JUCESP sob o nº 954, autorizado por NOVAVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF
n.º 14.760.267/0001-91, endereço à Rua Rio Grande do Sul, 838, ap.82C, Santo Antônio, cidade de São Caetano do Sul/SP
e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, inscrita no CNPJ/MF n.º 05.262.743/0001-53, endereço à Rua Joaquim Floriano,
466 Bloco C, 8º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-002, sendo Devedor Fiduciante, Francisco Assis Bento, CPF 072.343.048-
94 e esposa Lucia Helena Gonçalves Bento, CPF 069.303.398-30 faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20
de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária
de bem imóvel, fará realizar o Leilão do seguinte bem. Lote: Lote de Terreno nº 22, da Quadra 06, do Loteamento denominado
“Residencial Granja Saito”, situado na cidade de Pindamonhangaba - Matrícula 52.690, do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Pindamonhangaba – SP. Descrição: Com frente para a Rua Oito (08) (atual Rua das Begônias), medindo
14,00m (quatorze metros); do lado de quem da referida rua olha o terreno, mede 30,00m (trina metros), confrontando com o lote
nº23; do lado esquerdo mede 30,00m (trinta metros), confrontando com o lote nº 21; e no fundo mede 14,00m (quatorze metros),
confrontando com a área institucional “1”, encerrando a área de 420,00m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados). Cadastrado
na Prefeitura Municipal sob a sigla nº SO-21-11-03-005-00. O Lote integra o Empreendimento Residencial Granja Saito situado
no Município e Comarca de Pindamonhangaba/SP, devidamente registrado em R.03 da matrícula n.º 52.017, do Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pindamonhangaba-SP. Data da 1a Praça: dia 25 de agosto de 2018 às
10 horas ao dia 28 de agosto de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 1a Praça: R$ 448.847,27 (quatrocentos e quarenta e
oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado for inferior
ao valor retro, será realizada a 2a Praça.  Data da 2a Praça: dia 28 de agosto de 2018 às 10:00 horas ao dia 12 de setembro
de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 2a Praça: R$ 269.588,54 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e quatro centavos), no qual estão incluídas as despesas (prêmios de seguro, dos encargos contratuais,
inclusive ITBI e despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Condições da Arrematação: A
venda será realizada à vista ou 30% à vista + 36 parcelas mensais, corrigidas mensalmente pela variação do índice IGPM – FGV,
observado o direito de preferência do Fiduciante em igualdade de condições com terceiros (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 951497).
Condições Gerais: Consta em Av. 01 existência de restrição de uso dos lotes. Constam débitos de Condomínio e IPTU.
Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus
incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. Serão de
responsabilidade do arrematante a eventual desocupação bem como todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão,
como, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em
Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos
com a Associação dos Moradores etc. O imóvel  será vendido no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar
o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação, na forma
do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11)
98146-6070. Rogério Boiajion, matrícula – JUCESP 954 e contato@bcoleiloes.com.br.

                    JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ’
07 + 08 + 09 / 08 / 2018

                                 Pindamonhangaba / SP

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PRISCILA MATIAS RODRIGUES, em 
virtude da mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao 
requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 1.982,55 
em 02/08/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 844440794163, 
fi rmado em 13 de janeiro de 2015, garantido por alienação fi duciária, registrado sob 
nº 06, na matrícula nº 49.418, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ADHAIR 
FERREIRA MACEDO Nº 149, CIDADE VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP, 
CEP 12.442-210. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018 – DAE/SEC
Processo nº 1305/2018

RETIFICAÇÃO
                           
Termos de Colaboração nºs:

001/2018 – Associação Corporação Musical Euterpe
002/2018 – Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
003/2018 – Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social
004/2018 – Projeto Social Grêmio União

Fica retifi cada a CLÁUSULA 8ª – DO GESTOR DA PARCERIA dos termos de colaboração acima 
citados que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 8ª – DO GESTOR DA PARCERIA

“Em consonância com o disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 31/07/2014, 
fi ca designado como Gestor da parceria a Sra. Luciana de Oliveira Ferreira, CPF 127.928.638-54”.

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Prof. Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Rosemeire de Oliveira Nascimento
Diretora do Departamento de Administração da Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 129/2018 (PMP 21164/2018) 
Para “aquisição de brinquedos e jogos para atender a rede municipal de ensino”, com entrega dos 
envelopes até dia 21/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2018 (PMP 21214/2018) 
Para “aquisição de cimento e cal a serem utilizados em diversas obras do Município”, com entrega 
dos envelopes até dia 24/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2018 (PMP 21219/2018) 
Para “aquisição de materiais para cobertura a serem utilizados em diversas obras do Município”, 
com entrega dos envelopes até dia 27/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2018 (PMP 21221/2018) 
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras do Município”, com entrega 
dos envelopes até dia 22/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 134/2018 (PMP 21274/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de implantação de 
sistema de fi scalização eletrônica”, com entrega dos envelopes até dia 24/08/18 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

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

*** TERMO DE COLABORAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018 (PMP 13559/2018) 
Foi fi rmado o termo de colaboração técnica e fi nanceira, para “repasse de recursos para 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fi ns lucrativos, que desenvolva atividades 
socioculturais de dança de rua, ballet, jiu-jitsu, capoeira, dança sênior/salão idosos, culinária, 
marcenaria em palletes, maquiagem, recreação, panifi cação, reaproveitamento alimentar, elétrica, 
BMX, coreografi a e cuidador de horta”, vigente por 12 meses da data de assinatura, com recursos 
disponibilizados no valor de R$ 703.840,00, assinando pelo Município, a Sra Presidente do Fundo 
Social da Solidariedade, Cláudia Maria Vieira Domingues, e pela Organização da Sociedade Civil 
(OSC), denominada INFAP – Instituto de Formação e Ação Política, o Sr Mozart Ladenthin Júnior. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 027/2018 (PMP 6406/2018) 
Foi fi rmado o contrato 106/2018, de 30/07/2018, para “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção química de caixas d’água e reservatórios, a serem 
executados nos prédios e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação”, no valor de 
R$ 91.501,34, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contato o Sr 
Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Agregue Multiserviços EIRELI EPP, o Sr 
Fabrício Felipo Barbosa Ribeiro. 

PREGÃO Nº 063/2018 (PMP 12686)
Foi fi rmado o contrato 078/2018, de 28/06/2018, para “contratação de empresa especializada em 
serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva, com fornecimento de peças quando 
necessário para os fogões e fornos instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria 
de Educação, Cultura e Turismo do Município de Pindamonhangaba, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no termo de referência”, no valor de R$ 27.800,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849, o Sr Edinaldo Lopes de Oliveira. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS ***

PREGÃO Nº 088/2018 (PMP 15047/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos”, foram emitidas, em 19/07/2018, 
as autorizações: 1220/2018, no valor de R$ 8.250,80, em favor de Thiplan Comercial Ltda; 
1221/2018, no valor de R$ 3.973,54, em favor de Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP; 1222/2018, 
no valor de R$ 536,82, em favor de Raul Rabello Neto EPP; 1223/2018, no valor de R$ 3.316,24, 
em favor de Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI ME; 1224/2018, no valor de R$ 
4.409,05, em favor de HSX Comércio e Serviços EIRELI. 

Novena da “Festa de Nossa Senhora da 
Assunção” começa nesta sexta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A novena da tradicional 

“Festa de Nossa Senhora 
da Assunção”, organizada 
pela igreja de São Benedi-
to, terá início nesta sexta-
feira (10), a festa será no 
dia 19 de agosto.  Na edição 
deste ano, o tema da come-
moração será a Missão dos 
Discípulos Missionários da 
Santa. Em todos os dias da 
novena, haverá quermesse.

O primeiro dia da no-
vena haverá celebração 
de santa missa com o pa-
dre Silvio César às 19 ho-
ras. Nos dias seguintes, 
as celebrações religiosas 
acontecerão no mesmo 
horário e contarão com 
os padres celebrantes, 
respectivamente: Tércio 
Rodrigo Santos da Silva, 
Rafael Tiago dos Santos, 
Vitor Hugo Porto, Antônio 
Carlos Gonçalves, Marcos 
Crescêncio Sobrinho, Ci-
priano Alexandre de Oli-
veira, Afonso Lobato, Val-
tenes Santana Nunes.

As missas terão a pre-
sença de corais, liturgias e 
noveneiros. No dia da fes-
ta dedicada à  Nossa Se-
nhora da Assunção”, 19 de 
agosto, serão celebradas 

missas  às 7, 9, 17 e 18h30. 
A última incluirá uma 
procissão e contará com 
a presidência do pároco, 

monsenhor José Eugenio 
de Faria Santos.

A Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção, co-

nhecida como igreja de 
São Benedito, fi ca na pra-
ça Doutor Emílio Ribas, 51 
- centro.

Festa de Nossa Senhora da Assunção será no dia 19 de agosto, na sede da paróquia

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
A Escola do Trabalhador, desenvolvida pelo 

Ministério do Trabalho, abriu inscrições para 
dois novos estudos online, de “Excel interme-
diário” e “Identidade visual e gestão de clien-
tes”. Os cursos são gratuitos e não tem pré-re-
quisitos nem exige escolaridade mínima para 
efetivação de matrícula. Desde o pré-cadastro à 
conclusão, a qualifi cação acontece no ambiente 
virtual http://escolatrabalho.gov.br.

A Escola do Trabalhador é um projeto que 
leva qualificação profissional aos trabalha-
dores por meio de cursos feitos pela inter-
net. A instituição já oferece outras 21 opções 
de aprendizagem a distância, cada uma com, 
aproximadamente, 40 horas de duração. 

O conteúdo fica disponível por dois meses 
para que a pessoa inscrita consiga concluir 
as tarefas. 

Entre os cursos ofertados, estão: “Agen-
ciamento de viagens”, “Fundamentos e pro-
cessos de gestão de Recursos Humanos” e 
“Análise de risco na construção civil”. Ao 
término de cada estudo, os estudantes pre-
cisam passar por uma avaliação para rece-
ber o certificado de conclusão. 

O documento é emitido pela Universida-
de de Brasília (UnB), instituição responsável 
pela elaboração dos cursos.

Plataforma de ensino online 
do Ministério do Trabalho 
lança mais dois cursos
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ducação e CulturaE
Professores municipais recebem 
treinamento para iniciativas educacionais

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Ateliê Cênico de 

Dança de Pindamo-
nhangaba começa a im-
plantar novas oportuni-
dades de conhecimento 
e prática cultural por 
meio do programa “Pró-
Dança”. Conjuntamen-
te, o pupilo “Projeto No 
Palco” está disponibi-
lizando 15 lugares para 
pindenses seduzidos 
por uma coreografi a de 
descoberta e aprofun-
damento da modalida-
de artística dançante. 
Totalmente gratuita, 
a oficina recebe as 
matrículas por telefone 
ou diretamente na 

sede da instituição.
Desenvolvido em 

2017, a iniciativa socio-
cultural é aberta a mo-
radores do município 
que tenham entre 12 e 
112 anos de idade. Além 
da margem etária de um 
século, não é preciso ter 
experiência em dança, 
basta se dedicar à ativi-
dade para se apresentar 
no Teatro Galpão, no 
fi m do ano. “Chamamos 
a ofi cina de ‘Movimento 
Corporal’, pois será uma 
aula mista com todos os 
ritmos. Justamente, para 
preparar os alunos para 
a apresentação no palco, 
assim como o nome do 
projeto sugere”, expli-
cou Mônica Alvarenga, 

administradora do Ateliê 
Cênico de Dança.

Deste modo, a ofi -
cina englobará conhe-
cimentos variados de 
Jazz Dance, Dança Con-
temporânea e outras 
modalidades. As aulas 
terão início no dia 1º de 
setembro e acontecerão 
aos sábados, das 9h30 às 
10h30. E, para se inscre-
ver, é necessário indicar 
dados básicos de identi-
dade por meio do telefo-
ne (12) 99720-3360 ou 
comparecer diretamente 
no local responsável pelo 
programa “Pró-Dança”. 
Em caso de menores de 
idade, os responsáveis 
quem devem realizar as 
matrículas.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

**
Nesta quinta-feira (9), 

60 professores da Rede 
Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba re-
ceberão instruções para 
aproveitamento dos pro-
jetos “Baú das Artes” e 
“Nau dos Mestres”. Am-
bos os empreendimen-
tos se destinam a área da 
Educação, fornecendo 
conteúdo complementar 
aos estudos tradicionais. 
As sessões de treinamento 
acontecerão das 18 às 21 
horas, na Escola Munici-
pal Odete Corrêa Madu-
reira, no bairro Morumbi.

Com produção da Evo-
luir – Educação Transfor-
madora e apoio da Nove-
lis, as atividades visitarão 
escolas municipais, in-
cluindo unidades da zona 
rural da cidade. O “Baú 
das Artes” é uma caixa re-
cheada de livros infantis, 
jogos educativos, brinque-
dos, fantasias e até instru-

mentos musicais. Seu con-
teúdo tem foco em temas 
transversais contidos nos 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), como 
meio ambiente, sexuali-
dade, ética, saúde e plura-
lidade cultural. Já o “Nau 
dos Mestres” consiste em 
um laboratório compos-
to por quatro caixas, que 
propõe o ensinamento de 
ciências de forma diferen-
ciada e criativa.

O variado acervo do 
baú permite ao educan-
do mobilizar ludicamente 
seus afetos, sua sensibi-
lidade e seu corpo, bem 
como seu raciocínio, no 
sentido da construção 
de saberes variados. Em 
Pinda, as unidades muni-
cipais benefi ciadas serão: 
Padre Zezinho, José Gon-
çalves da Silva, Joaquim 
Perura da Silva, Arthur de 
Andrade, Prof. Isabel No-
gueira do Carmo, Abdias 
Júnior Santiago e Silva,  
Prof. Mª Madureira Sal-
gado, Prof. Odete Corrêa 

Madureira, Maria Apa-
recida Arantes Vasques e 
“Bem Viver”.

Durante a capacitação 
dos educadores, haverá o 
fornecimento de materiais 
da “Nau dos Mestres”, en-
tregues em um móvel de 
design que simula a coru-
jola (elemento lúdico pre-
sente no material didáti-
co), o qual abriga outros 
itens para 24 experiências 
com possibilidade de 10 
refrações cada. As ativi-
dades práticas e temáti-
cas permitirão aos alunos 
navegar pelos mundos da 
ciência, biologia, arte, quí-
mica, física e matemática. 
Este projeto contempla-
rá as escolas municipais: 
"Bem Viver", Profa. Odete 
Corrêa Madureira, Profa. 
M. Madureira Salgado, 
Abdias Júnior Santiago e 
Silva, Dr. Francisco Assis 
César, Arthur de Andrade, 
Prof. Augusto César Ri-
beiro, Prof. Maria Helena 
R. Vilela e Prof. Rachel de 
Aguiar Loberto.

Exposição sobre doação de 
órgãos se instala na região

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Em consequência 

de sua relevância, a 
doação de órgãos é 
um tema debatido 
constantemente ao redor 
do mundo. Dados da 
Associação Brasileira 
de Transplantes de 
Órgãos (ABTO) mostram 
que mais de 30 mil 
pacientes estão na fi la de 
transplantes no Brasil. 
Assim, considerando a 
necessidade de refl exão, a 
exposição “Bate Coração” 
trabalha o assunto e 
está aberta à visitação 
na Alameda Cultural do 
Taubaté Shopping, até o 
dia 15 de setembro.

A mostra consiste 
em uma produção da 
Associação Brasileira 
dos Artistas Plásticos 
Contemporâneos 
(ABAPC) e abrange peças 
feitas por 11 artistas 
que trabalharam com 
diversos materiais e 
formas para representar 
a importância da doação. 
Gratuitamente, o trabalho 

Mostra “Bate Coração” trabalha a 
conscientização sobre o tema

Ateliê Cênico de Dança 
oferece aulas gratuitas 
em Pindamonhangaba

“Projeto No Palco” tem 15 vagas 
disponíveis para moradores da cidade

Peças estão 
abertas a 
visitação até 
o dia 15 de 
setembro

tem como objetivo 
instigar o visitante a 
levantar um debate e 
entendimento do papel 
dos transplantes de 

órgãos na vida daqueles 
que precisam e das 
pessoas ao seu redor, 
bem como dos doadores 
e seus familiares.

Ao fi nal da ofi cina, os 
participantes farão 
uma apresentação no 
Teatro Galpão

Elisa Monteiro

Divulgação

O conteúdo do baú educativo tem assuntos curriculares transversais 

Móvel da “Nau dos Mestres” tem design que simula uma corujola

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Ainda que tenha concedido 
liberdade geral e irrestri-

ta aos negros no dia 25 de feve-
reiro de 1888, quase três meses 
antes da lei que concedeu liber-
dade geral e irrestrita aos negros 
que se encontravam escravizados 
no Brasil, Pindamonhangaba, a 
bem da verdade e da história do-
cumentada, não é excluída dos 
acontecimentos relacionados à 
desonrosa prática da escravidão. 

Pesquisando sobre essa má-
cula do passado, fomos deparar 
com ação nobre do abolicionista 
Luiz  Gama em favor da liberta-
ção de 18 indivíduos da raça ne-
gra  que - diante da lei -  se en-
contravam injustamente cativos 
em Pindamonhangaba. Os es-
cravos haviam pertencido a Ale-
xandre Marcondes do Amaral 
Machado, já falecido na época, e 
que, por força da disposição tes-
tamentária que lhes dava, conti-
nuavam cativos. 

Um documento, transcrição 
paleográfi ca, trabalho pacien-
cioso e talentoso dos profi ssio-
nais deste mister, Silvia Maria 
Pereira Novais e Jurandyr Fer-
raz de Campos, quando atua-
vam no Arquivo Histórico Dr. 
Waldomiro Benedito de Abreu 
(Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e DonaLeopoldi-
na),  datado de 3 de setembro de 
1878, revela que o famoso aboli-
cionista Luiz Gama se dirige ao 
presidente da Província, ou seja, 
ao governador do Estado de São 
Paulo, solicitando providências 
para que fossem libertos os se-
guintes africanos: Francisco Si-
mão, Philippe, Anacleto, José, 
Joam, Miguel, Luiz, Manuel, 
Marcellina, Joaquina, Rita e 
Thereza; “bem como os fi lhos e 
netos destes”, sendo – Luiz, An-
tonio e Pedro, fi lhos de Joaqui-
na; Thereza, fi lha de Marcellina; 
Vitória, fi lha de Thereza e neta 
de Marcellina. 

Luiz Gama ressalta no referi-
do documento que “os treze pri-
meiros indivíduos” haviam sido 
“importados no Brasil, e crimi-
nosamente vendidos e compra-
dos por Alexandre Marcondes 
do Amaral Machado”. Quanto 
ao fato do pindamonhanga-

Uma ação abolicionista de Luiz Gama na Pinda antiga

bense haver participado do ato 
criminoso ao efetuar a compra, 
o abolicionista esclarecia que o 
próprio Alexandre Marcondes 
do Amaral Machado o havia 
confessado em seu testamento. 
Testamento este que seguia ane-
xo ao requerimento endereçado 
ao presidente da Província

As devidas citações referen-
tes aos artigos e parágrafos, 
datas dos documentos onde se 
comprovaria tal afi rmação, são 
mencionadas pelo suplicante, 
no caso, Luiz Gama, ressaltando 
que  os africanos e seus descen-
dentes citados, já deveriam es-
tar reconhecidos livres pelo juiz 
do inventário. Lastimando  que 
continuassem “em criminosa es-
cravidão, com violação manifes-
ta do direito, à face dos juízes, e 
com apoio tácito dos mesmos!...”

Afi rmando que provava as 
alegações que fazia com os do-
cumentos que exibia, Luiz Gama 
lembrava em seu requerimento 
que se tratava um  dever  cons-
titucional imposto ao poder exe-
cutivo  “a fi el execução das leis”. 
Com base na lei, ele requeria e 
aguardava providências com re-
lação “à cessação do indébito ca-
tiveiro” em que se encontravam 
“aqueles 18  infelizes”, que ti-
nham “direito à reparação justís-
sima do seu usurpado trabalho”.

ALEXANDRE MARCONDES 
DO AMARAL MACHADO
Em Pindamonhangaba Atra-

vés de Dois e Meio Séculos 
(1922), de Athayde Marcondes, 
vamos encontrar que Alexandre 
Marcondes do Amaral Machado 
nasceu em  Pindamonhangaba 
em 1784, nos tempos em que era 
vila real, fi lho do capitão-mor 
José Machado da Silva e de dona 
Clara Francisca do Amaral. Foi 
casado duas vezes. A primeira 
em 1837, com Maria Delphina 
Marcondes de Andrade, com 
quem teve cinco fi lhos; a segun-
da, com Maria Galvão de França, 
com quem teve mais 10 fi lhos. 
Não cita o ano de sua morte, mas 
conta que foi “em avançada ida-
de”, deixando 15 fi lhos.  

Athayde elogia Alexandre 
Marcondes do Amaral Machado 

como “o herdeiro das virtudes 
cívicas de seu pai, que foi exem-
plo da probidade e um dos mais 
ilustres membros da família 
Machado em Pindamonhanga-
ba”. E acrescenta que o mesmo 
tivera “um passado cheio de en-
sinamentos belos, cujos senti-
mentos de bondade, virtude e 
honradez legou aos seus fi lhos; 
ocupou muitos cargos públicos 
de nomeação e os desempenhou 
com o critério e serenidade, não 
abusando jamais das posições 
ofi ciais para perseguir adver-
sários e inimigos; foi nomeado 
capitão-mor da milícias e serviu 
com patriotismo neste posto”.

(Pela curiosidade do fato, 
destacamos que o mencionado 
fazendeiro era avô de Alexandre 
Ribeiro Marcondes Machado, o 
engenheiro que se tornou o fa-
moso literato Juó Bananére.)  

LUIZ GAMA
Em síntese, Luiz Gonzaga 

Pinto da Gama, o Luiz Gama, foi 
um dos mais combativos aboli-
cionistas do Brasil. Filho de uma 
africana livre com um fi dalgo de 
origem portuguesa, tinha ape-
nas 10 anos quando foi vendido 
como escravo pelo próprio pai. 
Contam que a venda teria sido 
para saldar uma dívida de jogo. 

Levado para o Rio de Janeiro 
e depois para São Paulo, acabou 
sendo comprado pelo alferes An-
tônio Pereira Cardoso, proprie-
tário de uma fazenda no Vale 
do Paraíba, na cidade de Lore-
na. Ali, graças a um estudante, 
aprendeu a ler e a escrever.

Aos 18 anos, fugiu do cati-
veiro para sentar praça na Ma-
rinha de Guerra; expulso por 
insubordinação (que teria sido 
motivada pela insolência de um 
ofi cial), retornou a São Paulo, 
indo trabalhar no escritório de 

um escrivão e, em seguida, na 
Secretaria de Governo da Pro-
víncia.

Em discurso homenageando 
Luiz Gama, realizado pelo Ple-
nário do Conselho Federal da 
OAB - Ordem dos Advogados do 
Brasil no dia 7 de maio de 2007, 
o jurista Fábio Konder Compa-
rato citou que “nessa ocasião 
(quando trabalhava na Secreta-
ria do Governo), veio-lhe a ins-
piração de estudar Direito para 
defender em juízo a vida e a li-
berdade da imensa população 
de negros escravos”.  Entretan-
to, “repelido pelos estudantes 
em sua tentativa de matricular-
se na histórica Faculdade de Di-
reito do Largo de São Francisco 
em razão da sua condição étni-
ca, assumiu a opção defi nitiva 
de atuar como rábula até o fi m 
da vida”

Fábio Konder ressaltou ainda 
que “a ironia da história é que 
Luiz Gama acabou por partilhar 
seu escritório de advocacia com 
dois ilustres catedráticos da Fa-
culdade onde fora repelido: os 
doutores Januário Pinto Ferraz 
e Dino Bueno”.

(Este último, outro ilustre 
pindamonhangabense. Antônio 
Dino da Costa Bueno matricu-
lou-se aos 15 anos na Faculda-
de de Direito de São Paulo; aos 
19 anos, recebeu o grau de ba-
charel em Ciências Jurídicas e 
Sociais; aos 23 anos, ocupou o 
cargo de juiz, juiz substituto da 
1ª Vara. Foi também promotor 
público e, na carreira política, 
membro do parlamento pau-

lista, secretário e presidente de 
Estado, denominação esta que 
antecedeu a de governador.) 

De ex-escravo, Luiz Gama se 
transformou em líder do movi-
mento antiescravagista, chegan-
do a libertar mais de 500 escra-
vos nos tribunais.  

Além de advogado, foi poe-
ta, jornalista e escritor. É pa-
trono da cadeira número 15 da 
APL – Academia Paulista de 
Letras.  Nascido a 21/6/1830, 
morreu em 24/8/1882, sem ver 
a libertação dos escravos nem a 
proclamação da República, os 
ideais de sua vida.

Cenas de cativos trabalhando 
em uma fazenda de café em 

uma cidade vale-paraibana 
em 1882  (Acervo Instituto 
Moreira Salles - Colección 

Gilberto Ferrez;  autor 
das históricas fotos, Marc 

Ferrez, o principal fotógrafo 
brasileiro do século XIX)  

Luiz Gama, que solicitou 
libertação dos negros que 
viviam ilegalmente em ca-
tiveiro nas terras deixadas 
pelo avô de Juó Bananére, 
partilhou seu escritório de 
advocacia em São Paulo 
com o pindamonhangaben-
se Dr. Dino Bueno

“Da Pátria então curvada e dolorida
sob o peso cruel da escravidão 
uma voz que clamava liberdade
de um milhão de míseros cativos...”

                   Athayde Marcondes

Divulgação
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