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Primeira etapa da formação sobre alimentação no 
ambiente escolar está acontecendo nesta semana

Professores participam do 
programa “Escolas Saudáveis”

POSSIBILIDADE DE PANCADAS 
DE CHUVA À TARDE
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FATEC REALIZA “VI 
ENCONTRO DE LEITORES”

Cerca de 100 pro-
fessores e gestores 
educacionais da Rede 
Municipal de Ensino 
integram a vinda do 
programa “Escolas 
Saudáveis” para Pin-
damonhangaba. O 
projeto tem como ob-
jetivo oferecer capaci-
tação de boas práticas 
alimentares e nutricio-
nais em instituições de 
educação. Sendo que, 
os pindenses já se de-
param com a primeira 
etapa da qualifi cação, 
que se estenderá até 
outubro.

EXIBIÇÕES 
GRATUITAS DE 
FILMES AGITAM 
MOREIRA CESAR
A Secretaria de Cultura 

de Pindamonhangaba, 
em parceria com o Ponto 
MIS (Museu da Imagem 
e do Som), está com uma 
programação repleta de 
exibições de fi lmes para esta 
semana, em Moreira César.

O primeiro fi lme a ser 
exibido, nesta quinta-feira 
(25), é o “Querô” , às 10 
horas, na biblioteca da 
Vila São Benedito.

DELEGAÇÃO DE  
PINDA NOS JORI 
SERÁ APRESENTADA 
OFICIALMENTE

 
Pindamonhangaba 

participa, de 30 de abril a 
5 de maio, dos 23º Jori  - 
Jogos Regionais do Idoso, 
em São Sebastião. No to-
tal, 120 atletas represen-
tarão a cidade na compe-
tição e a apresentação da 
delegação de Pinda será 
realizada, ofi cialmente, 
nesta quinta-feira (25), às 
18 horas, na sala de ginás-
tica do CE “João do Pulo”.

PÁGINA 3

MUSEU RECEBE RODA 
DE CONVERSA SOBRE OS 
DIREITOS HUMANOS
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Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras

Nossa Terra NOSSA GENTE

SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO: AMOR E IRMANDADE

Nos encontramos, Su-
zana e eu, pela primeira 
vez, durante um Congresso 
de História Oral na USP. 
Amor e irmandade à pri-
meira vista, sentimento 
profundo, desses que a gen-
te desconhece o início e tem 
certeza de que nunca terá 
fi m!A conversa nos levou a 
muitos pontos de conver-
gência teórica e, o que mais 
nos surpreendeu: éramos 
de Pindamonhangaba! Tro-
camos telefones e a promes-
sa de nos reencontrarmos. 
A vida se encarregou de nos 
conduzir para as mesmas 
paragens: o trabalho na 
Universidade de Taubaté 
e os projetos culturais na 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras. 

Neta de Manoel César 
Ribeiro e de Eloyna Sal-
gado, Suzana herdou mui-
tos traços de seus pais – o 
jornalista e exímio escritor 
Luiz Salgado Ribeiro e a 
renomada professora Ana 
Lopes Ribeiro! Tendo sido 

A INDICAÇÃO DESSA SEMANA É 
O FILME “CORAÇÃO VALENTE” 

Reprodução/internet

Lançado em 1995, o fi lme 
‘Coração Valente’ fez grande 
sucesso para o público da-
quela época. Recebeu dez 
indicações ao Oscar, ganhou 
em cinco categorias, incluindo 
Melhor Filme e Melhor Dire-
ção (para Mel Gibson). Conta 
que no século XIII, soldados 
ingleses matam a mulher do 
escocês William Wallace (Mel 
Gibson), bem na sua noite de 
núpcias. Para vingar a amada, 
ele resolve liderar seu povo 
em uma luta contra o cruel 
rei inglês Edward I (Patrick 
McGoohan). Com a ajuda de 
Robert e Bruce, ele vai defl a-
grar uma violenta batalha com 
o objetivo de libertar a Escócia 
de uma vez por todas..

“Este fi lme simboliza a his-
tória de amor entre eu e meu 
esposo, pois assisti no cinema 
pela primeira vez com ele, 
quando namorávamos. Tanto 
que hoje em dia não existe 
mais esse cinema na cidade 

de Aparecida. Em relação ao 
enredo de ‘Coração Valente’, 
me encantei pelo guerreiro 
que luta por seu país, mesmo 
tendo perdido seu pai e em 
meio a tantas lutas teve tem-
po de se apaixonar. Acredito 
que todos que assistirem vão 
gostar, como eu.”

Vanilza Oliveira  - 
Autônoma

balhos de iniciação cientí-
fi ca do Núcleo de Estudos 
de História Oral da USP 
obrigaram-na a abandonar 
a formação de jornalista 
mas, em hipótese alguma, a 
veia para o jornalismo.  
Nas pesquisas com Histó-
ria Oral, Suzana encontra 
o caminho do meio. Esta 
vertente da História que 
considera, no dizer de seu 
mestre José Carlos Sebe 
Bom Meihy, a “história 
viva”, tecida com a história 
de vida e a voz de depoen-
tes, a jovem pesquisadora 
desvela o subterfúgio para 
agregar à História, os co-
nhecimentos adquiridos no 
Jornalismo. Enquanto ia 
apropriando-se e delinean-
do os meandros do ouvir, 
gravar, selecionar e redigir 
os depoimentos, Suzana foi 
se descobrindo historiadora 
e jornalista e, desde então, 
transformou o caminho de 
mão dupla numa única di-
reção: a História Oral!

Talvez nesse seu cami-
nho inicial resida o sucesso 
acadêmico de Suzana Lopes 
Salgado Ribeiro, que não 
teria sido o mesmo, se não 
tivesse herdado o ofício de 
escrever de sua avó Eloyna 
e de seu pai. Ao escolher a 
História como carreira fez 
da arte de historiar sua pro-
fi ssão: graduou-se em His-
tória pela USP, instituição 
em que também concluiu o 
mestrado e o doutorado em 
História Social. 

Entre as obras de Susa-
na Lopes Salgado Ribeiro, 
destaco Vozes da Marcha 
pela Terra (indicado ao 
prêmio Jabuti em 1998), 
Vozes da Terra - história 
de vida dos assentados ru-
rais de São Paulo (2005), 
Produção do Conhecimento 
Histórico (2009), Guia Prá-
tico de História Oral (2011) 
e, em parceria com o pai, 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, da Saúde ao Tu-
rismo, um século de sonhos 

e paixões (2014), além de 
inúmeros artigos publica-
dos em livros e periódicos.

Em 2005, Suzana teve 
a oportunidade de lecionar 
na Universidade Agostinho 
Neto, em Luanda - Angola 
e, no ano seguinte realizou 
estágio de pesquisa no Oral 
History Research Offi  ce da 
Universidade de Columbia, 
em Nova York - EUA. Atu-
almente é professora do 
Departamento de História 
da Universidade de Tauba-
té, atuando na graduação e 
nos programas de mestra-
do e doutorado da institui-
ção.

Muito mais signifi cativo 
do que o louvável currículo 
da professora-pesquisado-
ra e de suas obras, trago 
à luz, a pindamonhan-
gabense que desponta no 
cenário nacional e inter-
nacional como notável 
historiadora. Num dos 
livros de Eloyna, Nos Bal-
cões da Pequena Pinda-
monhangaba, encontro 
um apelo digno do talento 
e da expressiva produção 
bibliográfica de sua neta 
Suzana: “A história de 
nossa Princesa do Norte 
é muito rica em aconte-
cimentos e personagens. 
Mas é pobre em livros a 
respeito deles.” 

Por isso, querida Su-
zana, guarde no coração 
as palavras de sua avó e 
que esta terra abençoada 
por tanta riqueza históri-
ca, seduza a historiadora 
que você é e mantenha, por 
muitas e muitas obras, suas 
mãos e seus ouvidos enre-
dados com as memórias 
e as histórias que estão se 
perdendo, sem a escuta sen-
sívele a delicada voz para 
narrar que só você nos pre-
senteia! “Amizade dada é 
amor”, já dizia Guimarães 
Rosa. Sigamos juntas,ir-
manadas por este infi ndo 
amor, para as novas para-
gens!

homenageada com o pseu-
dônimo de sua avó Eloyna, 
a menina “Suzana”, nasci-
da em Pindamonhangaba 
aos 11 de julho de 1976, foi 
escrevendo a própria his-
tória na sua terra natal e 
nos muitos lugares em que 
viveu.  

Em Pindamonhanga-
ba, Suzana frequentou o 
Jardim da Infância “Peda-
cinho do Céu” e, em função 
do trabalho de seus pais, 
cursou a 1ª fase do Ensino 
Fundamental em São Pau-
lo e, a 2ª fase, em Brasília. 
Ao retornar a Pindamo-
nhangaba, cursou o Ensi-
no Médio no Colégio Obje-
tivo com distinção e louvor 
de primeira aluna.  

No Ensino Superior, 
Suzana segue um caminho 
de mão dupla: frequenta-
va o curso de História da 
Universidade de São Pau-
lo durante o dia e, à noite, 
o curso de Jornalismo da 
PUC – SP.  No entanto, o 
envolvimento da aluna e 
pesquisadora com os tra-
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“Suzana foi se descobrindo historiadora e 
jornalista, transformou o caminho de mão dupla 
numa única direção: a História Oral!”

Atletas da Melhor Idade 
se preparam para os Jori

Na quinta-feira (18), os atletas da equipe de natação da melhor idade 
receberam os novos uniformes para a disputa da 23ª edição dos Jori

P i n d a m o n h a n g a b a 
participa, de 30 de abril a 
5 de maio, dos 23º Jori  - 
Jogos Regionais do Idoso, 
em São Sebastião. No to-
tal, 120 atletas represen-
tarão a cidade na compe-
tição e a apresentação da 
delegação de Pinda será 
realizada, ofi cialmente, 
nesta quinta-feira (25), às 
18 horas, na sala de ginás-
tica do CE “João do Pulo”.

Na ocasião, o prefeito 
Isael Domingues e a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade Cláudia 
Domingues conhecerão 
os atletas da melhor 
idade que representarão 
a cidade em todas as 14 
modalidades que Pin-
damonhangaba vai dis-
putar nesta edição dos 
Jogos: atletismo, bocha, 
buraco, coreografia, da-
mas, dança de salão, do-
minó, malha, natação, 
tênis, tênis de mesa, 
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Reunião de jornalistas acontece hoje
Nesta quinta-feira (25), a partir das 19h30, acon-

tecerá mais uma reunião da Associação dos Jorna-
listas de Pindamonhangaba, em sua sede. A pauta 
envolverá assuntos de interesse da entidade, princi-
palmente, com referência à atualização das creden-
ciais.

A diretoria convida os jornalistas que ainda não 
são associados da Ajop para comparecerem e par-
ticiparem da instituição, a fi m do fortalecimento da 
classe. O local do encontro será na Visual Produções, 
situada na rua Mariz e Barros, 256 - Jardim Boa Vis-
ta.

truco, vôlei adaptado e 
xadrez. 

O secretário de Espor-
tes Antonio Macedo está 
com boas expectativas 
para a competição. “Nos-
sas expectativas são de 
bons resultados em vir-

tude do empenho da Se-
cretaria de Esportes em 
manter as equipes de trei-
namento em quase todas 
as modalidades com inves-
timento em professores e 
técnicos realizando um ex-
celente trabalho. Tivemos 

um ano de participação em 
torneios preparatórios e jo-
gos amistosos, estamos con-
fi antes e muito satisfeitos 
com a possibilidade de par-
ticiparmos com uma dele-
gação muito bem preparada 
para esses jogos”, garantiu. 

Cuidado com o Leão

O prazo para acertar as contas com o Leão 
está chegando ao fi m: até 30 de abril, 

deve-se fazer e enviar a declaração do Imposto 
de Renda (IR) do ano base 2018. Neste momento, 
muitas pessoas fi cam apreensivas ou nervosas, 
deixando o compromisso para a última hora.  

Muitos contribuintes, inclusive, esquecem de 
fazer a declaração de IR, o que gera multa, além de 
ocasionar outras complicações. Por isso, ao fazer 
a sua declaração anual de IR, é importante que se 
tenha em mente de que necessita, antes de mais 
nada, de organização e planejamento.  

É importante que você não deixe para a última 
hora, pois com a pressa muitas pessoas acabam 
cometendo erros “bobos”, como inverter valores 
ao digitar os dados. Aliás, esse tem sido um dos 
maiores problemas de quem tem caído na malha 
fi na. Se sua declaração for simples, faça você 
mesmo; caso contrário, procure a ajuda de um 
profi ssional. 

E para quem tem IR a restituir, uma boa pedida 
é aplicá-la numa poupança. Deste modo, você 
aproveita o “dinheiro extra” para poupar, servindo 
como reserva fi nanceira para imprevistos ou para 
realização de planos. 

Quem deixa a declaração para ser entregue no 
fi m do prazo pode obter algumas vantagens, sendo 
a principal delas ter o dinheiro a receber corrigido 
pela taxa Selic, hoje em 6,75% ao ano. Logo, quem 
recebe o dinheiro apenas no fi nal do ano pode ter 
um rendimento maior do que alguém que receber 
no início e aplicar na poupança, que tem previsão 
de rendimento abaixo de 5% ao ano para 2019. 
Essa dica vale para quem não tiver planos para 
usar a restituição no curto prazo.

Segundo a Receita Federal, serão sete lotes 
mensais de restituição, com o primeiro em 16 de 
junho e o último em 15 de dezembro.
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Exibições gratuitas 
de filmes agitam 
Moreira Cesar

Museu recebe roda de conversa 
sobre os Direitos Humanos

Casa Transitória promove 
“5ª Noite de Massas”

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

a Secretaria de Cultura de 
Pindamonhangaba, em parce-
ria com o Ponto miS (museu 
da imagem e do Som), está com 
uma programação repleta de 
exibições de filmes para esta se-
mana, em moreira César.

O primeiro filme a ser exi-
bido, nesta quinta-feira (25), é 
o “Querô” que conta a história 
do filho de uma prostituta, que 
foi expulsa do bordel em que 
trabalhava no dia em que deu à 
luz. Desesperada, ela se suicida 
tomando querosene. violeta, a 
responsável do prostíbulo, de-
cide cuidar do garoto e o apeli-
da de ‘Querô’, em referência ao 
modo como sua mãe morreu. ao 
crescer, revoltado com os maus 
tratos que recebe, ele passa a co-
meter pequenos delitos. um dia 
é pego e encaminhado à Febem, 
onde sua vida é marcada para 
sempre. ‘Querô’ será exibido às 
10 horas, na biblioteca da vila 
São Benedito e o filme é indica-
do para maiores de 16 anos.

Já durante a tarde desta 
quinta-feira (25), o longa-me-
tragem apresentado será “re-
flexões de Um Liquidificador” 
que fala sobre a vida de elvira, 
uma dona de casa que passa por 
um momento agitado em sua 
vida. onofre, seu marido, desa-
pareceu há alguns dias e ela re-
solve ir à polícia dar queixa do 
sumiço. a trajetória do casal é 
narrada pelo liquidificador de 
elvira, que ganhou vida quando, 
tempos atrás, onofre trocou sua 
lâmina por outra bem maior. o 
filme será exibido a partir das 
13h30, também na biblioteca e 
a classificação é para maiores de 
16 anos.

na sexta-feira (26), às 14 ho-
ras, é a vez do Ceu das artes 

receber a exibição cinematográ-
fica de “Além do Homem”, que 
traz como enredo a história de 
alberto luppo, um escritor bra-
sileiro, que mora em Paris há 
anos e desde então renega suas 
raízes abrasileiradas. Quando 
um famoso antropólogo francês 
desaparece na cidade de milho 
verde, minas Gerais, ele volta 
para sua terra natal e começa 
uma investigação para desco-
brir o paradeiro do velho amigo. 

no entanto, durante a viagem, 
ele se apaixona pela cultura bra-
sileira, assim como suas terras e 
sua gente, algo até então impos-
sível para ele. a indicação deste 
filme é para maiores de 14 anos.

a parceria entre Secretaria 
de Cultura e Ponto miS busca 
incentivar a participação da co-
munidade com atividades que 
envolvem produções audiovisu-
ais. todas as exibições são gra-
tuitas. 

Filme aborda o cotidiano de Elvira, uma dona de casa

Oficina e show de 
música eletrônica é 
atração do sábado (27)

Colaborou Com o 
texto: viCtor Gobbo

Para quem gosta de mú-
sica eletrônica ou se inte-
ressa pelo assunto, a dupla 
“Komunga” traz para o Te-
atro Galpão uma oficina de 
introdução a música eletrô-
nica e seu show performá-
tico de seu primeiro álbum. 
A oficina acontece das 16  às 
18 horas e o show será às 
20 horas, com abertura às 
19h30.

A Komunga apresenta 
nesta oficina, conceitos bási-
cos, softwares, equipamen-

tos que são utilizados para 
produção de suas músicas 
eletrônicas. Também apre-
sentam seu processo de 
trabalho e criação de músi-
cas autorais assim como a 
preparação e composição de 
seu show.

O link de inscrição para a 
oficina está no evento do fa-
cebook: “Komunga - Oficina 
+ Show (PINDA)”. O evento 
terá limite de público de 25 
pessoas e é destinado a mú-
sicos, artistas e interessados 
da área. A entrada é gratui-
ta. Classificação Indicativa: 
acima de 16 anos. 

Dupla “Komunga” se apresenta no Teatro Galpão

Colaborou Com o 
texto: Dayane GomeS

mais um rodízio agitará a 
Casa transitória “Fabiano de 
Cristo” de Pindamonhangaba 
neste sábado (27), às 20 horas. 
Desta vez, a noite será de de-
gustação de massas. a entrada 
antecipada já está à venda e 
custa r$ 30. no dia do evento, 
o valor terá um acréscimo, cus-
tará r$ 35.

os ingressos da “5ª noite de 
massas” podem ser pagos com 
cartão de crédito. Sendo que, 

crianças menores de cinco anos 
participam de graça do rodízio 
e as de seis a 10 anos de idade 
pagam apenas metade. a ver-
ba arrecadada será destinada 
à manutenção do trabalho da 
organização filantrópica, que 
presta apoio a famílias, crian-
ças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade. 

a Casa transitória “Fabia-
no de Cristo” está localizada na 
rua Frei Fabiano de Cristo, 555 
– Crispim. mais informações 
podem ser adquiridas pelo tele-
fone: 3642-6277

Rodízio acontece neste sábado (27), às 20 horas

Divulgação

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro i e Dona leopol-
dina recebe, nesta quinta-feira 
(25), uma roda de conversa sobre 

os Direitos Humanos. O evento é 
realizado por meio de uma par-
ceria da Comissão dos Direitos 
Humanos da OAB (Organização 
dos advogados do brasil), com a 
Secretaria de Cultura e turismo 
da Prefeitura de Pindamonhan-

gaba. a roda de conversa acon-
tecerá às 19 horas e é aberta ao 
público.

a Declaração universal dos 
Direitos Humanos (DUDH) foi 
idealizada em 1948, logo após o 
mundo ficar sensibilizado com 
as barbáries ocorridas durante a 
Segunda Guerra.

De acordo com a onu (orga-
nização das nações unidas) os 
Direitos Humanos são direitos 
inerentes a todos os seres hu-
manos, independentemente de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião ou qualquer ou-
tra condição. além de incluírem 
o direito à vida e à liberdade, à 
liberdade de opinião e de expres-
são, o direito ao trabalho e à edu-
cação, entre e muitos outros. to-
dos merecem estes direitos, sem 
discriminação.

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro i e Dona leo-
poldina fica na rua Marechal De-
odoro da Fonseca, 260, centro.Roda de conversa começa às 19 horas nesta quinta-feira (25)
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NOTIFICAÇÃO  Nº 2341/19  M       

 
Nome: AGRO PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A        

Endereço: AV TIRADENTES        Nº:  160   APTO 92 

Bairro:  JARDIM DAS NAÇÕES      CEP:      12030-180     Cidade:  TAUBATÉ 

  NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietário) para, no prazo de 90 (Noventa) 

dias, a contar da data de ciência desta,  apresente defesa de acordo com o(s) 

artigo(s) 1° da lei 3815 de 12 de julho de 2001, Inciso III. Disposto no artigo 116° e 117° 

da lei 1411 /74 do Código Posturas providenciar  a    Construção de Muro ,   
localizado na     Rua Frederico Antônio Teixeira Souto , SNR. ,    Bairro Mombaça -   

Quadra 29 Lote 939 PINDABA -  12425-150,   neste Município de Pindamonhangaba,  

inscrito   no cadastro de  imóveis sob  a  sigla  SO110603012000, devendo ser 

retirados do local quaisquer detritos provenientes da construção .  (mato, 

entulho e/ou lixo).  Aplicar mata mato não é limpeza terreno. 

  O não cumprimento da presente notificação implica  na transformação 

da mesma em multa no valor de R$ 3.992,00 (Três Mil Novecentos e Noventa e dois   

Reais) moeda  vigente no País, em conformidade com o artigo 119°, da Lei Municipal 

nº 1.411, de 10 de outubro de 1974.  

  A prefeitura só realizará a construção da calçada do  imóvel, caso o 

proprietário/ responsável pelo mesmo não proceda à mesma. Contudo além da multa 

descrita acima, também será cobrado os serviços realizados pela prefeitura, conforme 

previsto no artigo 118° e paragrafo único  da lei 1411/74 do Código de Posturas.  

  

  Pindamonhangaba, 23 de Abril de  2019 

 

    André Marcos Pereira 

   Chefe Divisão Posturas Municipais   

 

Legislações pertinentes: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município) 

LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
Secretaria de Administração 

 
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

  

 
 

Av Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso – Pindamonhangaba - SP 
CEP 12.420-010   Tel.: (0xx12) 3644-5600 

 
 
  

 
NOTIFICAÇÃO  Nº 2341/19 LP     

 
Nome:  AGRO PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA  S/A        

Endereço: AV TIRADENTES            Nº:  160   APTO 92 

Bairro:   JARDIM DAS NAÇÕES   CEP:   12030-180     Cidade:  TAUBATÉ 

 

  NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietário)  para, no prazo de 07 (sete) 

dias, a contar da data de ciência desta, disposto no artigo 32 da lei 1411 /74 do 

Código Posturas providenciar  a    limpeza do imóvel ,   Quadra 34  lote 1110 

localizado na     Rua Frederico Antônio Teixeira Souto,   SNR.,    Bairro MOMBAÇA  -  

PINDABA -  12425-150,   neste Município de Pindamonhangaba,  inscrito   no 

cadastro de  imóveis sob  a  sigla  SO110603012000, devendo ser retirados do 

local quaisquer detritos provenientes da limpeza .  (mato, entulho e/ou lixo).  

Aplicar mata mato não é limpeza terreno. 

  O não cumprimento da presente notificação implica  na transformação 

da mesma em multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo 

vigente no País, em conformidade com o artigo 39, da Lei Municipal nº 1.411, de 10 

de outubro de 1974.  

  A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel, caso o proprietário/ 

responsável pelo mesmo não proceda à limpeza. Contudo além da multa descrita 

acima, também será cobrado os serviços realizados pela prefeitura, conforme 

previsto no artigo 1° da lei municipal n° 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada 

pela lei n°. 5.379, de 26 de abril de 2012.  

   Pindamonhangaba, 23 de Abril de  2019 

 

    André Marcos Pereira 

   Chefe Divisão Posturas Municipais   

 

Legislações pertinentes: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município) 

LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
N° 05/2019, o Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as 
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO 
CONDUTOR até 09/05/2019, pessoalmente ou por remessa postal junto a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto 
do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE 
AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e 
assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação 
ofi cial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia 
do CRLV; e) original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou 
colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um 
auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso 
o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos 
seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. 
b)Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia 
reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial com fotografi a e assinatura; 
d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá 
juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário 
for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por 
infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa 
jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será 
acatada e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão 
ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação 
dos dados das infrações abaixo relacionados são: placa do veículo, número do 
Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração e código da infração com 
desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

FFG9567 Z440031941 21/03/2019 55412  CYI0615 B440243908 21/03/2019 7633 
FFG9567 Z440031950 21/03/2019 5541  CJQ5778 B440238714 25/03/2019 5185 
DSL5695 Z440031860 16/03/2019 5541  DDX9696 B440243718 19/03/2019 5185 
DSH2123 B440243359 14/03/2019 5185  JQN7892 B440243827 22/03/2019 5185 
EDQ4041 Z440031838 15/03/2019 5541  BTC6803 B440243821 22/03/2019 5185 
EPH3870 Z440031461 20/02/2019 5541  FJA6508 B440244056 27/03/2019 7633 
DEX4918 Z440031361 12/02/2019 5541  EVI9981 B440244026 27/03/2019 7633 
AUU5952 B440242920 17/03/2019 5746  EVI9981 B440243965 26/03/2019 5185 
EVL8708 Z440031819 14/03/2019 5541  FMB8332 Z440031873 18/03/2019 5541 
CKH2926 B440243163 03/04/2019 7366  CIQ9119 B440244069 27/03/2019 5185 
DFQ4073 Z440031940 21/03/2019 5541  PWE8048 Z440031969 22/03/2019 5541 
CJQ1162 Z440031866 18/03/2019 5541  HVQ0126 B440243818 22/03/2019 7633 
FNK6648 B440244006 26/03/2019 5193  CKH0533 B440243798 25/03/2019 5185 
EPN8595 B440243739 25/03/2019 5185  FMB8949 B440243684 19/03/2019 7633 
EIK5062 Z440031942 21/03/2019 5541  KOT8063 Z440031863 18/03/2019 5541 
EYJ9300 B440243901 19/03/2019 5185  FNA3979 B440243568 11/03/2019 7633 
EUA4025 Z440031980 23/03/2019 5541  DK18168 Z440031651 04/03/2019 5541 
DFK7960 B440243701 17/03/2019 5185  DZW2216 B440243952 27/03/2019 7633 
DSS1043 B440244045 26/03/2019 7633  DZC1260 B440243855 25/03/2019 5185 
HCG7509 Z440031921 20/03/2019 5541  DXTO283 B440243412 25/03/2019 6050 

 
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 
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Fundação Universitária abre concurso 
com salários de até R$ 4.600

A  Fust - Fundação 
Universitária de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para processo seleti-
vo. Os salários variam de 
R$1.500 a R$ 4.600.

As inscrições vão até 
o dia 9 de maio e po-
dem ser feitas no site 
da EPTS. As taxas de 
inscrição variam en-
tre R$50 e R$65, de-
pendendo do cargo. As 
oportunidades são para 
supervisores pedagó-

gicos, supearvisores 
técnicos, assessor do 
integral e gestor peda-
gógico de projetos. As 
informações podem ser 
acessadas no edital.

A prova será dividida 
em duas etapas. A pri-
meira está prevista para 
o dia 16 de junho, sendo 
uma prova escrita de 50 
questões de Língua Por-
tuguesa, Informática, 
Conhecimentos Pedagó-
gicos, Legislação e Co-

nhecimentos Específicos.
A segunda etapa será 

exames médicos e caráter 
eliminatório. O local será 
divulgado aos participan-
tes pelo site e o horário 
de fechamento do por-
tão será às 9 horas, sen-
do que os que chegarem 
atrasados não poderão 
participar da prova.

Mais informações po-
dem ser obtidas nos tele-
fones (12) 3629-2998 ou 
(12) 3632-2277.

Prêmio Professores do Brasil recebe inscrições 
para as experiências de sucesso nas escolas

Estão abertas as ins-
crições para o 12º Prêmio 
Professores do Brasil. Po-
dem participar professo-
res da educação básica 
da rede pública de todo o 
país. A premiação nacio-
nal será em novembro e 
os interessados podem se 
inscrever até o dia 31 de 
maio pela internet.

O prêmio é uma inicia-
tiva do MEC e instituições 
parceiras, e tem o objetivo 
de reconhecer, divulgar 
e destacar o trabalho de 
professores das mais de 
140 mil escolas públicas 
de todo o país, que con-
tribuem para a melhoria 
dos processos de ensino e 
aprendizagem desenvolvi-
dos nas salas de aula. Além 
disso, procura dar visibili-
dade às boas experiências 
pedagógicas conduzidas 
pelos professores, oferecer 
uma refl exão sobre a práti-
ca pedagógica e orientar a 
sistematização de experi-
ências educacionais.

O prêmio também 
procura estimular a par-
ticipação dos professores 
como sujeitos ativos na 
implementação do Pla-
no Nacional de Educação 
(PNE) e da Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC). Para se inscre-
ver, os professores devem 
enviar um relato da prá-

tica pedagógica desenvol-
vida com seus alunos.

O Prêmio Professores 
do Brasil é dividido em 
três etapas: Estadual, Re-
gional e Nacional. Os par-
ticipantes vão concorrer 
nas categorias: Creche e 
Educação Infantil; Pré-es-
cola e Educação Infantil; 
Ciclo de Alfabetização 
Primeiro, Segundo e Ter-
ceiro Anos; Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental; 
Quarto e Quinto Anos; 
Anos Finais do Ensino 
Fundamental; Sexto ao 
Nono Ano, e Ensino Mé-
dio. A expectativa é rece-
ber aproximadamente 4,6 
mil inscrições.

“A cada ano o prêmio 
tem evoluído para acom-
panhar as necessidades 
de acesso à informação 
dos professores, de efeti-
vidade das escolas públi-
cas e de visibilidade dos 
resultados que são tan-
gíveis na aprendizagem 
dos alunos. Certamente, 
o compartilhamento das 
práticas educativas, pos-
sibilitadas pelas informa-
ções trazidas pelo prêmio, 
trará mais conhecimento 
aos professores, contri-
buindo para a melhoria 
do ensino e aprendiza-
gem”, ressalta o secretá-
rio de Alfabetização do 
MEC, Carlos Nadalim.

Vencedores 
Serão seis premiados 

na Etapa Nacional – um 
de cada categoria. Cada 
um receberá, além dos R$ 
5 mil da premiação regio-
nal e uma medalha, mais 
R$ 8 mil e troféu. Para os 
6 premiados regionais do 
Ensino Médio, uma via-
gem. Na Etapa Estadual 

serão 486 agraciados com 
certifi cados e medalhas.

Além das categorias ge-
rais, os professores podem 
concorrer em uma das cin-
co temáticas especiais: es-
porte como estratégia de 
aprendizagem; uso de tec-
nologias de informação e 
comunicação no processo 
de inovação educacional; 

boas práticas no uso de lin-
guagens de mídia para as 
diferentes áreas do conhe-
cimento no ensino funda-
mental e médio; práticas 
inovadoras de educação 
científi ca, e educação em-
preendedora. A premiação 
para as temáticas espe-
ciais inclui R$ 5 mil para 
os professores vencedores, 

viagens e participação na 
programação da TV Escola.

A novidade este ano é que 
os professores vencedores 
da edição anterior não po-
derão participar. O objetivo 
é permitir que eles se dedi-
quem aos estudos durante a 
viagem de premiação, além 
de dar a oportunidade para 
outros professores.

Reprodução/Internet
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Fatec Pindamonhangaba realiza 
“VI Encontro de Leitores”

Neste sábado (27), a 
partir das 9 horas, a Fa-
culdade de Tecnologia de 
Pindamonhangaba pro-
moverá o “VI Encontro 
de Leitores”. O objetivo é  
valorizar e difundir o há-
bito de leitura. O evento é 
aberto à população.

A programação será 
composta por: café da ma-
nhã de recepção; palestra 
com Monica Moura, inti-
tulada “Redes de leitura: 
compartilhando histó-
rias”; palestra “Microcon-
tos - As histórias por trás 
das palavras”, com Lis 
Fonseca; atividades espe-
ciais voltadas às crianças 
(contação de histórias e 
atividades lúdicas); distri-

Evento gratuito de incentivo à leitura acontecerá neste fi m de semana

buição de brindes; e troca 
de livros.

O evento é totalmente 
gratuito e sem fi ns lucrati-
vos, aberto à comunidade 
acadêmica e interessados 
em geral. Para inscrever-

se, basta preencher o ca-
dastro disponível em www.
fatecpindamonhangaba.
edu.br ou diretamente no 
link http://www.fatecpin-
damonhangaba.edu.br/
eventos2.html.

SENAC LANÇA CAMPANHA 
QUE TROCA PRODUTOS DE 
HIGIENE POR LIVROS

Governo de SP paga bônus de R$ 24,1 mi 
para 10 mil servidores do Vale do Paraíba

Com o objetivo de ar-
recadar produtos de hi-
giene para a Casa Paz e 
Luz, que ajuda a manter 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, o 
Senac Pindamonhanga-
ba realiza a “Troca Soli-
dária”, até sábado (27). 
A campanha de solida-
riedade estimula, tam-
bém, o hábito da leitura.

Comunidade, alunos, 
docentes e funcionários 
participam da campa-
nha doando, por exem-
plo, sabonete, desodo-
rante, xampu, pasta de 
dente, aparelho de bar-
bear, entre outros itens. 
Basta levar os produtos 
até a biblioteca da uni-
dade e trocá-los pelos 
livros que mais desper-
tarem interesse.

A Troca Solidária é 
uma das atividades da 
“4ª Semana Senac de 
Leitura”, que acontecerá 
em 60 unidades da rede 
em todo o estado, com o 
tema Mulheres na Lite-
ratura – leitura e escrita 
que transformam vidas.

No Senac-Pinda, a 
4ª Semana Senac de 
Leitura começou na ter-
ça-feira (23) e segue até 
27 de abril e terá como 

intuito contribuir com a 
assiduidade à leitura de 
adolescentes e adultos, 
por meio de encontros 
com autores, rodas de 
conversas, ofi cinas e pa-
lestras.

Entre os destaques 
da programação, está 
a Roda de Conversa “A 
Mulher na Dinâmica 
das Emoções”, na quin-
ta-feira (25), às 10 ho-
ras.

No dia 26 (sexta-fei-
ra) será a vez da ofi cina 
“Contação de Histórias”  
trazer à tona obras de 
grandes autoras da lite-
ratura infanto-juvenil, 
em um encontro lúdico 
e prazeroso, a partir das 
14 horas. No mesmo dia 
acontecerá, também, a 
roda de conversa “Mu-
lheres Fazendo Arte”, 
que trará histórias, jo-
gos, danças, músicas e 
poesias, visando forta-
lecer a potência criativa 
das mulheres partici-
pantes do encontro na 
arte.

A participação é gra-
tuita. O Senac-Pinda 
fi ca na rua Suíça, 1.255, 
Santana. Informações e 
inscrições: www.sp.se-
nac.br/semanadeleitura

PROGRAMAÇÃO
 

Troca Solidária
Data: até sábado (27)
Hora: das 8 às 20h30
   
Bate-papo: Bate-papo com Nanci Bono
Data: quinta-feira (25)
Hora: às 9 horas
 
Roda de conversa: A Mulher na Dinâmica das Emoções
Data: quinta-feira (25)
Hora: às 10 horas
 
Roda de conversa: A Arte de Escrever sobre a Vida
Data: quinta-feira (25)
Hora: às 16 horas
 
Roda de conversa: A Inserção Feminina no Cenário     

     Literário Digital Brasileiro
Data: quinta-feira (25)
Hora: às 19 horas
 
Ofi cina: Contação de História
Data: sexta-feira (26)
Hora: às 14 horas
 
Roda de conversa: Mulheres Fazendo Arte
Data: sexta-feira (26)
Hora: às 14 horas
 
4ª Semana Senac de Leitura
Tema: Mulheres na Literatura - leitura e escrita que trans 

    formam vidas
Data: de terça-feira (23) a sábado (27)

O Governo de São 
Paulo pagou na terça-fei-
ra (23) R$ 24,1 milhões 
referentes ao bônus por 
merecimento a 10.309 
professores e servidores 
da Secretaria da Educa-
ção do Estado no Vale do 
Paraíba. O valor em todo 
estado é de R$ 425,4 mi-
lhões, superior à quantia 
de 2018 (R$ 315,3 mi-
lhões). O benefício é cal-
culado a partir das notas 
do Idesp (Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção de São Paulo).

Além de professores 

do Ensino Fundamental 
e Médio, diretores, agen-
tes de organização e equi-
pes técnicas das escolas e 
órgãos centrais também 
têm direito ao bônus. 
Para chegar ao valor indi-
vidual, a Secretaria con-
sidera se a unidade avan-
çou, atingiu ou superou 
a meta estipulada para 
o período. Os servidores 
precisam ainda ter tra-
balhado, no mínimo, em 
dois terços do ano letivo.

Para quem atingiu 
120% da meta o valor 
pode chegar até aproxi-

madamente 1,2 salários. 
Já quem atingiu 100% o 
valor pode ser até próxi-
mo de 1 salário. Quando a 
meta não é atingida, é cal-

culado o avanço da escola 
proporcional. Neste ano, o 
valor médio do bônus será 
de R$ 2,3 mil - e o maior 
pagamento é de R$ 21 mil.
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Divulgação

Educadores municipais participam 
do programa “Escolas Saudáveis”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Cerca de 100 profes-

sores e gestores educa-
cionais da Rede Munici-
pal de Ensino integram 
a vinda do programa 
“Escolas Saudáveis” para 
Pindamonhangaba. O 
projeto tem como objeti-
vo oferecer capacitação de 

boas práticas alimentares 
e nutricionais em institui-
ções de educação. Sendo 
que, os pindenses já se 
deparam com a primeira 
etapa da qualifi cação, que 
se estenderá até outubro.

O primeiro contato 
dos funcionários munici-
pais com a iniciativa de-
senvolvida pela “Evoluir 
– Educação Transforma-

dora” ocorreu no sábado 
(20). Na ocasião, parte dos 
inscritos conheceu mais a 
fundo a proposta do pro-
grama a partir de uma 
apresentação de entro-
samento. Em sequência, 
nesta quarta-feira (24), o 
módulo inicial do “Escolas 
Saudáveis”começou a ser 
aplicado aos participantes.

Tendo como tema a 

“Educação em Saúde na 
Escola”, com foco em 
"Educação Alimentar e 
Nutricional", os ensina-
mentos do projeto conti-
nuam nesta quinta-feira 
(25). A segunda e última 
aula desta primeira fase 
acontece das 18 às 21 ho-
ras, na Escola Municipal 
Professora Gilda Piorini 
Molica, do bairro Jardim 

Santa Luzia.
Os educadores inte-

grantes do aperfeiçoa-
mento são originários de 
22 escolas do Ensino Bá-
sico, sete CMEIs e qua-
tro outras instituições da 
cidade. Eles têm ainda 
mais três módulos pela 
frente, a serem desen-
volvidos em dois dias de 
junho, agosto e outubro.

As atividades inte-
rativas, dinâmicas em 
grupo e rodas de diálogo 
do programa “Escolas 
Saudáveis” vieram até 
Pindamonhangaba pelo 
patrocínio da Novelis. A 
empresa trouxe outros 
projetos educacionais da 
Evoluir para o municí-
pio, como “Nau dos Mes-
tres” e “Baú das Artes”.

A diretora Cristina de 
Carvalho Ares Elisei afi r-
ma que “a faculdade é um 
ambiente de encontros 
culturais. O ‘VI Encon-
tro de Leitores’ é um 
momento de aproxima-
ção da Fatec Pinda com 
a comunidade, a partir 
do incentivo ao hábito 
deleitura”.

Apoiadores do evento: 
TAG - Experiências Lite-
rárias; Incomisa; Revo-
lutionSchool; KNN Idio-
mas. Editoras presentes: 
Editora Novo Conceito; 
Darkside Books; Record e 
Record Educacional; Edi-
tora Planeta; Editora 34; 
Editora Leya e Compa-
nhia das Letras.

Participantes são 100 professores e agentes educacionais da cidade 

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Há algum tempo adorme-
cida, esquecida em seu 

largo histórico, a praça Barão do 
Rio Branco, a capela de São José 
já teve seus dias de glória e devo-
ção, sediou as atividades religio-
sas da igreja matriz (atual San-
tuário Mariano Nossa Senhora 
do Bom Sucesso), por quatro 
meses. Com bases em pesquisas 
na imprensa local, a página de 
história do jornal Tribuna relem-
bra nesta edição este fato, ocorri-
do no início do século 20. 

Encontramos, na edição de 
2/6/1910 do jornal local Folha 
do Norte (extinto ainda na pri-
meira metade do século XX)), a 
divulgação de uma restauração 
decorativa que se faria no in-
terior da igreja matriz, atual,  e 
que, por este motivo, o templo 
teve que ser desocupado, pas-
sando a atender os fi éis na igreja 
de São José. O fato foi assim no-
ticiado pelo citado semanário:

“Terça-feira última (dia 21 
de junho de 1910), logo ao anoi-
tecer, verifi cou-se a solene tras-
ladação do Santíssimo Sacra-
mento da Matriz para a igreja 
de São José; com a devida au-
torização do bispo diocesano, a 
fi m de fi car desocupado o belís-
simo templo para os restauros 
decorativos internos..

A cerimônia religiosa da mu-
dança da Matriz foi brilhante, 
tendo comparecido à procissão 
numerosos fi éis e famílias, le-
vando círios acesos em home-
nagem a Jesus na hóstia euca-
rística. Muito realce deram ao 
préstito as ruas alcatifadas de 
fl ores e as sacadas das casas ilu-
minadas. Uma banda de música 
abrilhantou o ato piedoso. Antes 
da bênção, usou da palavra o 
nosso pároco, felicitando o povo 
participante da trasladação.”

A REINAUGURAÇÃO DA 
IGREJA MATRIZ 

Quando faltava uma semana 
para completar quatro meses 
que a igreja São José passara a 
sediar a igreja Matriz Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, no dia 
15 de outubro de 1910, aconte-
ceu a reinauguração do antigo 
templo. As festividades foram 
noticiadas na Folha do Norte de 
2/10/1910, com o título Gran-
des Festividades Religiosas e o 

A capela de São José já sediou a igreja matriz

destaque: “Inauguração da Ma-
triz da Padroeira e do Sagrado 
Coração de Jesus nos dias 15, 16 
e 17 de outubro.”

O programa festivo iniciava 
informando que nos dias 13 e 
14 daquele mês e ano, à tarde, 
realizar-se-iam “os atos solenes 
triduanos com preces públicas, 
sermões doutrinários e bênçãos 
em preparação às solenidades, 
encarregando-se da parte musi-
cal os cantores da capela”.

No dia 15 de outubro, data 
marcada para a reinauguração, 
no trem das duas e meia che-
gariam  à cidade, convidados 
para a cerimônia inaugural, 
o monsenhor Antonio do 
Nascimento Castro (governador 
da Diocese), o monsenhor João 
Alves de Moura Guimarães 
(protonotário apostólico) e o 
padre José Alves de Moura (se-
cretário geral do Bispado).

De acordo com a programa-
ção, às 5h30, teria início o ceri-
monial litúrgico, o ato solene da 

 ... Em 1910, o Santíssimo Sacramento 
da Matriz (acima) foi trasladado para a 

igreja de São José (ao lado)
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bênção da Matriz e dos novos al-
tares, sendo celebrante o mon-
senhor Antonio Nascimento, 
acolitado pelos demais sacerdo-
tes. O povo deveria conservar-se 
nas imediações do templo até 
fi ndar-se a cerimônia, só depois 
seria permitido o ingresso ao in-
terior da igreja.

Prosseguindo, haveria o can-
to da Antífona da Padroeira a 
colocação dos incensos no altar; 
saudação do acontecimento com 
as salvas de estilo e a execução 
dos hinos,pontifício e nacional , 
por uma banda de música.

Concluída a bênção do tem-
plo, todos os sacerdotes, as 
irmandades (masculinas e fe-
mininas) com seus respectivos 
distintivos, e levando círios, de 
cruz alçada, com acompanha-
mento de banda de música, sai-
riam em procissão até a igreja 
de São José para a trasladação 
do Santíssimo Sacramento. De-
vendo as ruas por onde passaria 
a procissão estarem enfeitadas 
com fl ores.

“Chegando o préstito à Ma-
triz, o monsenhor Antonio Nas-
cimento (governador da Diocese 

) faria discurso de inauguração. 
No fi nal haveria o canto solene 
Te Deum em ação de graças, 
pelo feliz encerramento dos tra-
balhos de reconstrução da Ma-
triz, fi nalizando os festejos da 
tarde com a bênção do Santís-
simo Sacramento”.

Ainda conforme a programa-
ção publicada na Folha do Nor-
te, os festejos prosseguiriam nos 
dias 16 (Festa da Padroeira) e 17 
(Festa do Sagrado Coração de 
Jesus) com missas, procissões, 
banda musical e fi éis percorrendo 
a cidade para angariar donativos.

ANÚNCIO  DO  PASSADO

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Publicado no jornal A Situação em 1920

Adejava no ar uma andorinha
que os insetos voláteis perseguia.
Ora subia mais, ora descia,
bafejada das auras da tardinha.

  Tanto voou que foi se uma peninha,
  que em lugar de baixar, sempre subia,
  e para reavê-la se esvaia,
  pois a pena, subindo, não lhe vinha.

    Vendo-a enfi m, se perder na infi nidade,
    a avezinha desceu  e, soluçando,
    carpiu no ninho as mágoas da saudade.

      Assim, como a andorinha, fi z também,
      quando vi meu amor, asas rufl ando,
      para sempre de mim sumir-se além.

Cassio Rezende, jornal Sete Dias, 15 de dezembro, 1968

À tardinha
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