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Batalhão “Borba
Gato” comemora
aniversário de 73 anos
O 2º Batalhão de Engenharia
de Combate realizou, na manhã dessa quarta-feira (15), um

evento para comemorar os 73
anos de aniversário da unidade
militar. O evento contou com a

participação de autoridades, integrantes e ex-componentes da
corporação, homenageados, fa-

miliares e demais civis atraídos
pela celebração em seu pátio interno.
PÁGINA 5

Filme sobre o
rio Paraíba do
Sul será exibido
no museu
PÁGINA 3

Anhanguera
debate
mudanças na
carreira jurídica

Dayane Gomes
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Promoção do
Dia das Mães
do Shopping já
tem vencedora
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
15º
Evento reuniu civis e militares para festejar as atividades do 2º Batalhão de Engenharia de Combate

Teatro gratuito
discute bullying nas
escolas municipais
A importância de respeitar as
diferenças entre as pessoas e saber
praticar empatia será abordada
durante a apresentação da peça
infanto-juvenil “Encontro de Sábios
Todos Merecem Respeito”. O espetáculo faz parte do projeto “Diverte

POSSIBILIDADE DE PANCADAS
DE CHUVA À TARDE

23º

UV 6
Fonte CPTEC/INPE

Divulgação

O Grupo Ziriguidum
participará de uma tarde
de contação de histórias
no Bosque da Princesa

Teatro Viajante”, idealizado e realizado pela ‘Ciência Divertida’ – que
trabalha com peças teatrais interativas para crianças –, com patrocínio
da Novelis e apoio do Ministério da
Cidadania.
PÁGINA 5
Divulgação

“Encontro de Contadores de
Histórias” agita ﬁm de semana

As 15 apresentações gratuitas acontecem entre os dias
20 e 24 de maio, em sete escolas municipais da cidade

Pindamonhangaba recebe o “1° Encontro de
Contadores de Histórias de Pindamonhangaba”
neste sábado (18) e no domingo (19). O projeto
é voltado a educadores, artistas e à população
em geral, de crianças a adultos.
PÁGINA 3
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Editorial
Respeito às diferenças

A

presentar um teatro interativo abordando e debatendo questões como a
prática do bullying é uma das principais
propostas da peça infanto-juvenil “Encontro
de Sábios Todos Merecem Respeito”.
O espetáculo faz parte do projeto “Diverte
Teatro Viajante”, idealizado e realizado pela
‘Ciência Divertida’ – que tem diversas peças
teatrais interativas para crianças –, e acontecerá neste mês, em sete escolas públicas da
cidade de Pindamonhangaba, de maneira
gratuita.
A missão dos personagens, que fazem parte
do ‘Comitê de Sábios’, é analisar as atitudes
de crianças que parecem estar apenas brincando, mas na verdade estão praticando
bullying e ferindo o sentimento dos amigos.
A proposta é que o comitê seja formado por
alunos da plateia; e que eles desenvolvam habilidades como empatia, negociação, diálogo
e respeito às diferenças.
De maneira lúdica e divertida, a iniciativa tem por objetivo maior mostrar para
as crianças e para os adolescentes como o
bullying e a violência podem ser perigosos; e
que a prática da empatia e o respeito devem
prevalecer sempre.

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É A
SÉRIE “SCORPION”
Scorpion
é uma série
pra quem
ama ação.
É sobre um
grupo de
gênios que
trabalham
pra Segurança Nacional
dos Estados
Unidos, eles
viajam o
mundo pra
resolver problemas que
poderiam
causar catástrofes. Além
de abordar
temas inteligente como
química,
física, mecânica e comportamento
humano, a
série também
trata do convívio social

Reprodução/internet

Promoção do "Dia das Mães"
do Shopping já tem vencedora
O Shopping Pátio Pinda
realizou na terça-feira (14) o
sorteio da promoção do "Dia
das Mães". A felizarda, que
ganhou uma viagem para
Porto de Galinhas, com três
acompanhantes, foi Maria de
Fátima Santos Duarte Godoi.
Durante a campanha, foram
cerca de 10 mil cupons arrecadados e 5 mil colares trocados no ‘comprou-ganhou’.
“Eu nunca havia ganho
nada em sorteios, então para
mim foi uma surpresa bem
emocionante”, conta a vencedora. “Nunca fui para Porto
de Galinhas e estou animada para conhecer o lugar,
as praias, passear com meu
marido, minha ﬁlha e genro”,
ﬁnaliza Maria de Fátima.
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No sorteio, estiveram presentes representantes da CVC, agência de
viagens responsável pelo prêmio: o presidente do Sincomércio, Antônio
Cozzi Júnior, e integrantes da administração do shopping

“Roda de Conversa” no bairro Vila Rica
debate violência sexual contra crianças
COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
***
Nesta sexta-feira (17), às 19h30,a
ONG
“Missionários Trabalhadores
da Colheita Final”
promoverá
outra
roda de discussão a
respeito da “Comunicação entre pais
e filhos na atuali-

dade”. Desta vez, o
assunto em debate
será o abuso sexual infantil. Novamente, a interação
acontecerá no centro comunitário do
bairro Vila Rica e
será aberto a todos
os
interessados.
Lembrando que, o
evento é gratuito.
tuito.

Reprodução/Internet

Discussão abordará a “Comunicação entre pais e ﬁlhos
na atualidade”

Nossa Terra

NOSSA GENTE

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

NO LIVRO DA VIDA DE LUCIANO RICARDO MARCONDES DA
SILVA, A PESQUISA E A ESCRITA HISTÓRICA

dos gênios, como relacionamentos
amorosos. Tem bomba nuclear,
tiroteio, sequestro, entre outras
coisas.
“Eu indico porque é aquele tipo
de série que você ﬁca eufórico pra
assistir o próximo episódio e sem
perceber já está fazendo maratonas dela. Além de ser incrível, é
disponível na Netﬂix.”
Maria Eduarda MoraisEstudante
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Ao entardecer do último
dia de abril,o Profº. Drº.
Luciano Ricardo Marcondes da Silva me recebeu em
sua chácara no Jardim Bela
Vista. Entre a cantoria de
pássaros, iniciamos nossa
entrevista num lugar especial de sua casa: o seu escritório. Desde que aposentou
das atividades administrativas e acadêmicas na Universidade de Taubaté, esse
tem sido o seu “ateliê”de
pesquisa sobre a genealogia de sua família (Assis,
César Salgado, Chiaradia
e Marcondes da Silva) e,
também, de nossa Pindamonhangaba!
Na sua biblioteca, obras
de extraordinária riqueza
e, entre títulos raros e autores consagrados, contemplo a obra mais valiosa de
seu acervo – o livro de sua
vida -, e, sem que nos déssemos conta, antes mesmo
de iniciarmosa entrevista,
as páginas de sua história
estavam sendo narradas
pelos pequenos “souvenirs”
de suas viagens dispostos
nas estantes, nos porta-retratos da belíssima família
que constituiu ao lado da
esposa Sandra, das ﬁlhas
Patrícia, Luciana e Alessandra, dos oito netos e, por
ora, dois bisnetos.
Filho de Sebastião Marcondes da Silva e Hilda
César Marcondes da Silva,
o ofício de pesquisar nasceucom ele. Graduado em
Agronomia pela Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro, antesde ﬁnalizar os
estudos, deﬁniu seu caminho no magistério superior.
Para isso, concluiu o mestrado em Zootecnia na Universidade Federal de Minas
Gerais e odoutorado em
Biologia Genética no Instituto de Biociências da USP.
No capítulo dedicado à
sua atuação proﬁssional,
é imprescindível ressaltar
as quatro décadas (1981 –
2017) de seu trabalho na
docência e na gestão da
Universidade de Taubaté
(Professor Titular de Melhoramento Genético Animal, Chefe de Departamento das Ciências Agrárias,
Pró-reitor de Economia e
Finanças, Vice-reitor e Ouvidor) e, de modo especial,
a sua revolucionária administração do Haras Paulista (1978 – 1998).
No Haras Paulista, pesquisou a história das cheﬁas desde a sua fundação
(1911); ajardinou, ediﬁcou
praças e reformou a casa
em que Geraldo Alckmin
nasceu; valorizou o trabalho de pesquisadores e
encarregados de área; implantou o Gabinete Odontológico e os serviços de Psicologia e Assistência Social
destinados aos funcionários, aposentados e familiares; implementou o grupo
de compras comunitário reduzindo custos em até 50%;
elevou a produção do leite
bovino chegando atingir 76

Divulgação

O professor Luciano Ricardo também atuou na
docência e na gestão da Unitau
mil litros/mês; no período
da colheita do sorgo, diuturnamente havia produção da silagem; introduziu
a criação de ovelhas; em
parceria com a Sabesp, canalizou água para os imóveis da fazenda; franquiou
a represa para o treinamento da Equipe de Canoagem de Pindamonhangaba.
De espírito empreendedor, por onde esteve
Luciano deixou um rastro
indelével de seu trabalho
exemplar. Chega um momento na existência em que
cada sujeito assume sua
história, suas escolhas e
suas heranças. Nesse novo
ciclo, o professor e pesquisador está deveras feliz:
ingressará na Academia

Pindamonhangabense de
Letras, instituição idealizada por sua mãe em 1962
em parceria com Dr. Paulo
Emílio D’Alessandro e Aníbal Leite de Abreu.
“Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam”, nos
diz Saramago. É vero! Nestes 72 anos de existência,
os livros sempre ocuparam
lugar de honra nas estantes
do seu coração. Que suas
atuais pesquisas, Luciano,
abram um novo capítulo
no livro de sua vida: a de
escritor. E que as obras de
sua autoria nos propiciem
novos olhares sobre a história de nossa terra, de nossa
gente e, de modo especial,
de seus diletos antepassados.

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2019
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“Encontro de Contadores de
Histórias” agita fim de semana
Divulgação

Filme sobre o rio Paraíba do
Sul será exibido no museu
Reprodução/Internet

Divulgação

O rio Paraíba do Sul é formado pela
confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
O filme que conta a história do Rio Paraíba do Sul “Caminho do Mar” será exibido
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina nesta quinta-feira (16), às 19h30. O evento é

uma realização da Prefeitura
de Pindamonhangaba em
parceria com a Estação Casa
Amarela e o Instituto Amor.
O rio Paraíba do Sul é um
dos mais importantes do
Brasil, no entanto, ele não
recebe a atenção, nem o reconhecimento que merece.
Através de relatos de mora-

dores ribeirinhos, pescadores e estudiosos, a história
do rio, conhecido pelas suas
águas cor de barro, é contada desde a nascente até a foz.
Atualmente, ele é responsável por fornecer alimento e
energia para o sudeste brasileiro, além disso, também foi
fundamental durante o ciclo

da cana, do café e do período
de industrialização do país.
O documentário foi exibido no Green Film Festival
dentro da programação do
"8º Fórum Mundial da Água
"e conquistou o Prêmio Voz
dos Cidadãos. A exibição é
gratuita e aberta ao público
em geral.

“Trago Comigo” estreia nesta sexta no CEU das Artes
Reprodução/Internet

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza
na sexta feira (17), às 14
horas, no CEU das Artes
(Centro de Artes e Esportes Unificados) a apresentação do filme "Trago Comigo", que é realizado em
parceria com o Governo
do Estado e o Museu da
Imagem e do Som.
O filme conta a história
de Telmo, um ex-membro
da luta armada contra a
ditadura civil-militar no
Brasil. Preso e posteriormente exilado político,

é um diretor de teatro
na cidade de São Paulo.
Convidado para dar uma
entrevista, se dá conta de
que não tem memória alguma dos meses que passou clandestino e de como
aconteceu sua prisão. É
quando decide montar
uma peça com um jovem
elenco, como um meio de
se lembrar dos dolorosos
acontecimentos que preferiu esquecer.
O projeto nasceu com
o objetivo de promover a
circulação e difusão audiovisual, a formação de
público e a circulação de
obras do cinema. Atual-

mente, o programa Ponto
MIS conta com um catálogo de mais de 100 filmes
diferentes, nacionais e
internacionais de grande
diversidade temática para
atender às diversas solicitações e realidades locais.
O programa tem papel
fundamental não somente
no desenvolvimento e difusão da linguagem audiovisual, mas também potencializa iniciativas e ações
locais para melhor atender
a população do município.
O CEU das Artes está
localizado na avenida das
Orquídeas, 647, Vale das
Acácias – Moreira César.

Pindamonhangaba
recebe o “1° Encontro de
Contadores de Histórias
de Pindamonhangaba”
que acontece neste sábado (18) e domingo
(19). O projeto é voltado
a educadores, artistas e
à população em geral,
desde crianças até adultos.
No sábado (18), das 9
às 12 horas, ocorre o “Ciranda de Prosa” no auditório do Senac Pinda.
As artistas Regina Machado e Mafuane Oliveira fazem um resgate do
uso das narrativas orais.
Elas abordarão pontos
importantes a respeito
da arte de contar histórias, construindo suas
reflexões e falas sobre
o assunto com base na
própria formação e experiência profissional.
Para participar, é necessária inscrição pelo
link disponibilizado no
Facebook do evento (Ciranda de Histórias – Encontro de Contadores de
Histórias de Pindamonhangaba).
No mesmo dia, na
parte da tarde, o Bosque
da Princesa recebe Regina Machado, Mafuane
Oliveira, Cia. Chaveiroeiro e Grupo Ziriguidum
para uma tarde de contação de histórias a partir das 14 horas. Em caso
de chuva, o evento será
transferido para o Museu Dom Pedro I e Dona
Leopoldina.
Já no domingo (19),
das 10 às 12 horas, ainda no Bosque, acontece
o encontro entre o grupo “Ciranda de Histórias” e o projeto “Casa
de Histórias”, formados
por contadoras, arte-educadores e artistas da
cidade e região, que recebem ainda a dupla Lili
Flor & Paulo Pixu, vinda
de São Paulo. Em caso
de chuva, o evento será
transferido para o Lar
São Judas, em frente ao
Bosque da Princesa.
O objetivo do projeto
é incentivar a criação e
o fortalecimento de grupos de contadores de
histórias da cidade e região, além de estimular
a formação de público,
promover o acesso aos
bens culturais, valorizar
a cultura tradicional da
infância e incentivar a
leitura, através do diálogo artístico e do fortalecimento das práticas dos
grupos envolvidos.
O evento é gratuito e
contemplado pelo Edital ProAC - Municípios
e pelo Fundo Municipal
de Apoio às Políticas
Culturais da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
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Geral

Anhanguera promove aula magna, aberta ao público,
para debater mudanças na carreira jurídica

Evento acontece nesta sexta-feira, às 10 horas, no auditório da unidade e conta com a presença de
proﬁssionais renomados do direito, autoridades locais e representantes da OAB
Reprodução / Internet

A Anhanguera de Pindamonhangaba promove aula magna com representantes
da OAB e profissionais renomados do ramo
No dia 17 de maio, às
10 horas, a Anhanguera
de
Pindamonhangaba

abre suas portas para
a comunidade, para a
realização de uma aula

magna que abordará o
tema Grandes Mudanças do Direito. O evento

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os 148 (cento e quarenta e oito) médicos cooperados da UNIMED DE
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no auditório do Hospital 10 de Julho, à
Avenida Aristides Joaquim de Oliveira, 115 – bairro N.S. do Perpétuo Socorro, em
Pindamonhangaba-SP, para melhor acomodação, no dia 3 de junho de 2019, às 18 h em
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19 h em
segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e às 20 h em
terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem
sobre a seguinte:

2. APROVAR PARTE DO TERRENO NO ANEL VIÁRIO (MATRÍCULA 57.374
SIGLA SO-21-10-08-001-00 – 20.335,62M²) COMO GARANTIA PARA O
FINANCIAMENTO DE R$7 MILHÕES JÁ APROVADO EM A.G.E. DE
29.MARÇO.2019.
Obs.:
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 124 (cento
e vinte e quatro).
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343

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 BERSAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL
LTDA – ME, atualmente denominada CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS CONTABILIDADE, e
CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos
endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora ﬁduci-ária – CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL – CEF., deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra,
para efetuar o pagamento da importância em mora, corres-pondente à quantia de R$ 163.564,24,
em 15/05/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos
das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à cédula
de crédito bancário nº 734-1192.003.00004423-0, emitida em 27 de junho de 2014, garantida
por alienação ﬁduciária, registrada sob nº 03, na matrícula nº 55.660, tendo por objeto o imóvel
situado na RUA PROFESSORA VERA MARGARIDA SANTOS BRASIL Nº 60, ESQUINA COM
A AVENIDA TENENTE CORONEL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, CIDADE JARDIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12411-410. 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 con-solidação da
propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Administração

681
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Nome: HILDA MARIA BIGATON BALARIN
Endereço: RUA GERALDO PRATES DA FONSECA
Bairro:

LESSA

CEP: 12422-480

Nº:

662

Cidade: PINDABA

NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietária) para, no prazo de 07 (sete) dias, a
contar da data de ciência desta, a cumprir o disposto no artigo 71° da lei 1411 /74 do
Código de

Posturas,

providencias sobre a Poda de planta em cima do muro

ultrapassando os limites do terrenos (Muro
dos detritos derivados da limpeza
662 (FUNDOS),

de hera) obstruindo a calçada e a retirada

, localizado na

RUA GERALDO PRATES DA FONSECA,

Bairro LESSA. FUNDOS COM A RUA JOÃO LIVRAMENTO - VILA RICA -

PINDABA -12422-480,

Quadra 28 ,

Lote 07

neste Município de Pindamonhangaba,

inscrito no cadastro de imóveis sob a sigla SO111302010001,
O não cumprimento da presente notificação implica na transformação da
mesma em multa no valor de R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais) do salário
mínimo vigente no País, em conformidade com o artigo 77°, da Lei Municipal nº 1.411, de
10 de outubro de 1974.

A prefeitura só realizará a poda e a limpeza do locall, caso o

proprietário/ responsável pelo mesmo não proceda à limpeza. Contudo além da multa
descrita acima, também será cobrado os serviços realizados pela prefeitura. Realizar o

cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Pindamonhangaba, 14 de Maio de 2019.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de 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
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

CONTROLE 0105/19 – LIMPEZA TERRENO

*** RETIFICAÇÃO DE EDITAL ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2019 (PMP 12652/2019)
Comunicamos, na licitação supra, que cuida de “aquisição de rações para o abrigo de animais
do Município de Pindamonhangaba”, as alterações da solicitação de compras, termo de
referência e estimativa de consumo.
*** LICITAÇÃO DESERTA/FRACASSADA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2019 (PMP 10363/2019)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 09/05/2019, deserta a
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de segurança desarmada em controladora de acesso/porteiros em atendimento aos eventos do
calendário oﬁcial”.
PREGÃO Nº 060/2019 (PMP 10404/2019)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 08/05/2019, fracassada a
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de
sessões de câmara hiperbárica pelo período de 12 meses”.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019 (PMP 7903/2019)
A autoridade superior, com base na análise técnica efetuada pela Secretaria Municipal de Educação,
homologou, em 08/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de
apoio pedagógico para o 5º ano do ensino fundamental”, em favor da empresa Foccus Comércio
e Importação de Artigos Educacionais Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 01-107,00; 02-107,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2019 (PMP 10370/2019)
A autoridade superior homologou, em 13/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vidraçaria com fornecimento,
instalação e troca de vidros e retirada, aplicação e raspagem de massa para vidros, para atender
demanda da Secretaria Municipal de Educação de Pindamonhangaba”, em favor da empresa José
Barbosa Moreira Filho, os itens (item-vl unit em R$): 01-55,00; 02-48,00.
PREGÃO Nº 059/2019 (PMP 10402/2019)
A autoridade superior homologou, em 07/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para
veículos oﬁciais da Secretaria de Saúde com abrangência nacional, pelo período de 12 meses”,
em favor da empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 3.283,52.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2019 (PMP 11036/2019)
A autoridade superior homologou, em 08/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de açúcar reﬁnado e café em pó, a ﬁm de atender a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Nutricionale Comércio
de Alimentos Ltda: 01-1,78; Café Pacaembu Ltda: 5,16.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 12/2019, 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 30/05/2019, 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 notiﬁcação; b) cópia da CNH ou outro documento de identiﬁcação oﬁcial 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 identiﬁcá-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 reprográﬁca legível do documento de habilitação
quando habilitado e/ou documento de identiﬁcação oﬁcial. b)Para condutor estrangeiro, além
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográﬁca legível do documento de identiﬁcação oﬁcial
com fotograﬁa 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 oﬁcial de identiﬁcação 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 identiﬁcação do condutor infrator, sob
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências deﬁnidas 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 identiﬁcação 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

BUH2483
LQD8236
KVE3121
LTZ2052
LRS8446
ESI1831
LRS8446

A.I.T.

B440245267
B440245603
B440245444
B440244559
Z440032298
B440244469
Z440032254

Data da
infração

09/04/2019
15/04/2019
11/04/2019
05/04/2019
06/04/2019
03/04/2019
04/04/2019

Código
infração

51851
51930
51851
51851
55412
58196
55412

Placa do
veículo

CYG6949
EGU2628
EAO9899
CXI6968
PUD7305
ERQ5317
BQO8001

A.I.T.

B440245281
B440245758
B440243407
B440244548
Z440032036
Z440032067
Z440032001

Data da
infração

12/04/2019
12/04/2019
28/02/2019
04/04/2019
26/03/2019
27/03/2019
25/03/2019

Código
infração

51851
51930
51851
51930
55412
55412
55412

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba
CEP: 12410-180 – fone/fax: (12)36445995
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

este ano, a graduação
em direito. O curso forma profissionais capazes
de interpretar e aplicar
o direito nas diversas
áreas do conhecimento.
Além disso, confere aos
estudantes, habilidades
críticas e reflexivas acerca do conteúdo jurídico
e das relações sociais. A
formação
humanística
do curso prepara o estudante para ingressar em
um mercado de trabalho
dinâmico e competitivo,
que exige não apenas habilidades técnicas, mas
também uma visão criativa do direito, preparando o aluno ao Exame
da Ordem dos Advogados do Brasil.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) KAIO NEDIO FERREIRA DOS
SANTOS, responsável pelo imóvel, situado a RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, S/NR.
BAIRRO MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110204071000, Quadra 34 , Lote
P-1106 para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo,
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

ORDEM DO DIA

1. ALTERAR
ENDEREÇO
DE
FUNCIONAMENTO
DA
SEDE
ADMINISTRATIVA DA COOPERATIVA, NO ESTATUTO SOCIAL
VIGENTE;

662 chacara

do Danelon, diretor da
faculdade. O palestrante
é um renomado jurista e
professor brasileiro, fundador da rede de ensino
LFG, a primeira rede de
ensino telepresencial do
Brasil e da América Latina. Por meio de sua rede,
foram ministrados cursos preparatórios para
concursos públicos, com
destaque nas carreiras
jurídicas e fiscais.
Para os interessados
em participar do evento,
basta comparecer à unidade, localizada na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 3.344.
DIREITO
A Anhanguera de Pindamonhangaba lançou,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 2380-19

contará com a presença
do professor Luiz Flávio
Gomes ao lado de autoridades locais e tem como
objetivo, ampliar o nível
de informação à comunidade acadêmica e à população local acerca das
grandes questões e embates jurídicos que vem
sendo expostos em âmbito nacional.
O público estimado
para o evento é de 200
pessoas. “Os interessados poderão se informar
sobre temas relevantes
da atualidade diretamente com o legislador, o
professor Luiz Flávio Gomes, que é extremamente atuante no ramo do
Direito”, destaca Leonar-

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 16/2019
Nº Protocolo: 21931
Data Protocolo: 13/08/2018
Nº CEVS: 353800601-477-000139-1-9
Razão Social: Lelisan Farmacia Ltda ME
CNPJ/CPF: 10.255.819/0007-49
Endereço: Av. Cel Fernando Prestes, 149 - Centro
Município: Pindamonhangaba
CEP: 12.400-000 UF: SP
Responsável Legal: Luciana Elisa Santiago
CPF: 26114866894
Responsável Técnico: Emily Teruko T. Buchalla CPF: 32494552885
CBO: 067 – Conselho Proﬁssional: CRF – nº 85813 - SP
O (a) Diretor (a), INDEFERE em 09/05/2019 a solicitação supracitada, e informa o
CANCELAMENTO DO CEVS, devido o estabelecimento estar fechado e por ter encerrado as
atividades.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LEI N° 6.217, DE 15 DE MAIO DE 2019.
Dispõe sobre a remissão de créditos tributários do Município de Pindamonhangaba e dá outras
providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a remitir multas e juros de mora aos contribuintes que
possuam débitos tributários com o Município, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não,
condicionados aos requisitos da presente lei.
§ 1º A remissão, no caso de débitos em execução ﬁscal, havendo o parcelamento, suspenderá o
prosseguimento da ação até sua quitação integral.
§ 2º O parcelamento/acordo nos termos desta lei implica de pleno direito, quando for o caso,
em lançamento, concordância, conﬁssão de dívida e inscrição de crédito em Dívida Ativa, bem
como em desistência por parte do sujeito passivo, de quaisquer ações anulatórias de débito
ﬁscal, declaratórias de inexistência de relação jurídico-tributária, mandados de seguranças que
visem anular lançamentos ou desconstituir créditos, exceções de pré-executividade e embargos
à execução ﬁscal, além de quaisquer outras ações judiciais, remédios constitucionais ou medidas
judiciais ou extrajudiciais que visem o não pagamento dos créditos inseridos no parcelamento/
acordo da remissão.
Art. 2° Dos valores correspondentes às multas e juros de mora, será deduzida a quantia de até
90% (noventa por cento) referente à remissão concedida, observadas as decisões proferidas em
eventuais processos administrativos de cancelamento de inscrições de créditos em Dívida Ativa e
de anulação de lançamentos por vícios formais, sendo que o valor da dívida resultante poderá ser
parcelado em até 08 (oito) vezes, respeitando o valor mínimo de 01 (uma) UFMP e nas seguintes
proporções e condições abaixo:

Condições
I
II

90% de remissão para pagamento à vista;

Solicitação
Até 31/08/2019

80% de remissão para pagamento em até 5 (cinco) Até 31/08/2019
parcelas;

III

70% de remissão para pagamento em 6 (seis) parcelas;

Até 31/07/2019

IV

60% de remissão para pagamento em 7 (sete) parcelas;

Até 28/06/2019

V

50% de remissão para pagamento em 8 (oito) parcelas;

Até 31/05/2019

§1º O não recolhimento da parcela única (para casos de pagamento à vista) ﬁrmada nos termos
deste artigo acarretará no cancelamento automático da remissão de 90% de multa e juros prevista
no inciso I acima, podendo o contribuinte, neste caso, requerer somente mais uma vez novo
benefício com base nesta lei, desde que para pagamento parcelado do valor total de seu débito, na
forma do inciso II ao inciso V deste artigo.
§ 2° O não recolhimento da primeira parcela (para casos de pagamento parcelado) ﬁrmada nos
termos deste artigo acarretará no cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito
a novo parcelamento nos termos desta Lei.
§ 3° A falta de pagamento de duas parcelas, vencidas, consecutivas ou não, também implicará no
cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito a novo parcelamento nos termos
desta lei.
Art. 3° A remissão de que trata a presente lei poderá ser concedida para pagamento em sua
totalidade ou por exercício, desde que os débitos estejam inscritos em dívida ativa.
§1º No caso de pagamento por exercício(s) só será admitido pagamento à vista (inciso I do art.
2º desta Lei).
§2º Enquanto não optar por uma das possibilidades dos incisos II a V do art. 2º desta Lei (pagamento
parcelado), observados os prazos previstos no mesmo artigo, o contribuinte ainda poderá se valer
da opção do inciso I (pagamento à vista) por mais de uma vez, para pagamento por exercício(s),
desde que tenha adimplido o(s) pagamento(s) à vista decorrente(s) de opção pelo inciso I do art. 2º
desta Lei (pagamentos à vista anteriores), observado o prazo limite de 31/08/2019.
Art. 4° Para requerer a remissão sobre multas e juros de mora dos seus débitos o Contribuinte, na
data do requerimento, deverá estar em dia com o pagamento dos tributos municipais referentes
ao exercício de 2019 e também estar com seu cadastro imobiliário e mobiliário devidamente
atualizados.
§ 1° Na hipótese de ser constatada a defasagem das informações do cadastro imobiliário e mobiliário
do Contribuinte, o Município poderá exigir sua atualização antes de proceder ao recebimento do
requerimento de remissão previsto nesta lei.
§ 2° Somente será beneﬁciado pela remissão estabelecida por esta lei o Contribuinte que requerer
expressamente, mediante processo administrativo de acordo de pagamento dos débitos à vista ou
em parcelas, desde que apresentados os documentos necessários e atendidos os requisitos para
formalização do acordo.
Art. 5° O benefício de que trata o art. 1° desta lei será extensivo aos contribuintes com parcelamentos
pendentes e ainda não liquidados, considerando-se as parcelas já pagas como quitação parcial,
sem direito a qualquer restituição, cancelando-se o parcelamento pendente e somente sendo
beneﬁciado sobre o restante das multas e juros de mora de seu débito, o qual será atualizado até
a data do novo acordo.
Art. 6° Respeitando o estabelecido no art. 2° desta lei, da segunda parcela em diante, o não
pagamento até a data do vencimento, sofrerá acréscimos de multa de5% (cinco por cento) e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração do mês, após o vencimento.
§ 1° No caso de perda do direito a remissão e ao parcelamento, o crédito retornará ao seu valor
original acrescido de atualização monetária, multa e juros de mora, deduzindo-se exclusivamente
o valor nominal pago.
§ 2° No caso previsto no § 1° deste artigo, o pagamento realizado imputa-se em sua proporção
realizada, nos juros vencidos, na correção monetária, multa e no principal, obedecida a regra
prescrita no art. 163 do Código Tributário Nacional.
Art. 7° O prazo para o contribuinte requerer expressamente os benefícios desta lei inicia-se a partir
de sua vigência e encerra-se em 31 de agosto de 2019.
Art. 8° Esta lei não abrangerá as multas provenientes de autos de infração ou de qualquer outra
penalidade por infringências à legislação municipal.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 05 (cinco) dias da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna
Secretária de Finanças e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de maio de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 51/19

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2019
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Batalhão “Borba Gato”
comemora aniversário de 73 anos
Evento reuniu civis e miliares para festejar as atividades do 2º Batalhão de Engenharia de Combate
Dayane Gomes

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Com variadas referências
pontuadas na história do município e participações no contexto pindense atual, o 2º Batalhão
de Engenharia de Combate se
faz presente na dinâmica social de Pindamonhangaba desde 15 de maio de 1946. Desde
a conhecida “Praça do Quartel”
aos visíveis treinamentos no rio
Paraíba do Sul aos fundos do
Bosque da Princesa, os trajes esverdeados são conhecidos e comuns aos olhos dos moradores
da cidade. Assim, em nome de
seus 73 anos de atividade, o Batalhão “Borba Gato” realizou, na
manhã dessa quarta-feira (15),
um evento com a participação
de autoridades, integrantes e
ex-componentes da corporação,
homenageados, familiares e demais civis atraídos pela celebração em seu pátio interno.
Na atualidade, a instituição se volta ao apoio prático
na construção e manutenção
de outros espaços militares, do
mesmo modo que auxilia em
causas humanitárias, tais como
a “Campanha do Agasalho” desenvolvida pelo Fundo Social
de Pinda, entre outros serviços.
Sua atuação acontece não só nos
limites municipais, como também no âmbito regional e nacional. O tenente-coronel Conrado
José Sales Mororó, Comandante do 2° Batalhão de Engenharia
de Combate, frisou justamente a
participação da organização em
ações de amparo.

Teatro gratuito
discute bullying nas
escolas municipais
Cerimônia de celebração aconteceu nessa quarta-feira (15)
Fernanda Batista

Além de pontuar a relevância do batalhão, a cerimônia
abrangeu solenidades, como
colocação de uma coroa de
flores em frente ao busto do
patrono Manuel de “Borba
Gato” e ambientação musical.
A manhã comemorativa também teve a formatura dos novos recrutas, com consagração
da boina verde oliva aos três
destaques do período de instrução.

A celebração dos 73 anos ainda contou com a diplomação
do aspirante de serviço técnico
Magalhães, desfile dos veteranos ex-combatentes da unidade e homenagem por meio de
entrega de diploma de “Amigo
do Batalhão Borba Gato” a representantes de 14 instituições.
Na ocasião, o Secretário de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão,
José Sodário Viana, representou o prefeito Isael Domingues.

Alunos da rede estadual podem inscrever
HQs no concurso ‘Escola em Quadrinhos’
Os alunos de toda a rede estadual de São Paulo ainda podem
produzir histórias em quadrinhos (HQ) para o concurso “Escola em Quadrinhos”, realizado
em parceria entre a Secretaria
Estadual da Educação de São
Paulo, o Instituto Mauricio de
Sousa e o Parque da Mônica.
Serão premiadas as melhores HQs seja com os já conhecidos Mônica, Magali, Cebolinha e
cia ou com personagens inéditos
criados pelos alunos em três categorias: Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, Anos Finais do
Ensino Fundamental e Ensino
Médio.
As histórias precisam ser sobre o tema ‘Alimentação Saudável’. Como inspiração, os estudantes podem se basear no guia
alimentar para a população brasileira elaborado pelo Ministério
da Saúde.
Para participar, os alunos
precisam estar divididos em grupos de 3 a 5 alunos mais um professor orientador. Os trabalhos
devem conter no máximo cinco
folhas.
Seleção e prêmios
A primeira seleção será feita pelos professores das escolas.
Os melhores trabalhos de cada
categoria (Anos Iniciais; Anos
Finais do Ensino Fundamental;

Divulgação

Com patrocínio da Novelis, estudantes
de Pinda receberão 15 apresentações
gratuitas entre os dias 20 e 24 de maio
A importância de respeitar as
diferenças entre as pessoas e saber praticar empatia será abordada durante a apresentação da
peça infanto-juvenil “Encontro
de Sábios Todos Merecem Respeito”. O espetáculo faz parte do
projeto “Diverte Teatro Viajante”, idealizado e realizado pela
Ciência Divertida – que trabalha
com peças teatrais interativas
para crianças –, com patrocínio
da Novelis e tem o apoio do Ministério da Cidadania.
As 15 apresentações gratuitas
acontecem entre os dias 20 e 24
de maio, em sete escolas públicas
da cidade de Pindamonhangaba.
No espetáculo, os personagens
se deparam com um Comitê de
Sábios que tem a missão de analisar as atitudes de crianças que
parecem estar apenas brincando,
mas na verdade estão praticando
bullying e machucando os sentimentos dos amigos. O Comitê é
formado por crianças da própria
plateia, para que elas participem
das atividades e possam desenvolver habilidades como empatia, negociação, diálogo e respeito às diferenças.
Durante a peça, também é
realizado um desfile para destacar as características positivas
de cada um e uma aula especial
para mostrar a importância da
união e do diálogo. “De maneira
lúdica e muito divertida, temos
como principal objetivo mostrar
para as crianças como o bullying
e a violência podem ser perigosas. Disseminando esses valores,
contribuímos para uma sociedade muito mais segura e igualitária para todos”, conta o diretor da
Ciência Divertida, Júlio Martinez.

“Para nós é de extrema importância apoiar projetos que
promovam temáticas tão relevantes para a sociedade. O
Diverte Teatro Viajante é uma
iniciativa que auxilia no desenvolvimento das crianças
de forma recreativa, proporcionando bons resultados nas
escolas públicas e na comunidade. Para a Novelis, é fundamental estarmos próximos das
localidades em que atuamos e
ser agentes de transformações
sociais, isso faz parte da nossa
forma de atuação e contribui
com impactos positivos na sociedade”, conclui Eunice Lima,
diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis.
Programação
O espetáculo será apresentado na Escola Municipal Lauro
Vicente de Azevedo (Terra dos
Ypês), no dia 20.
Dia 21, é a vez dos alunos da
Escola Municipal João Francisco da Silva (Feital) e da Escola
Municipal Arthur de Andrade
(Cidade Nova).
No dia 22, a peça será apresentada na Escola Municipal
Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães (Jardim Boa Vista) e na
Escola Municipal Orlando Pires
(Bonsucesso).
A Escola Municipal Professora Regina Célia Madureira de
Souza Lima (Araretama) receberá o espetáculo no dia 23.
E no dia 24, a apresentação
será para os alunos da Escola
Municipal Professora Isabel do
Carmo Nogueira (Crispim).
Divulgação

Na categoria ‘Anos Iniciais’, os premiados vão
ganhar um passeio no Parque da Mônica
e Ensino Médio) devem ser encaminhados para a Diretoria de
Ensino responsável até o dia 7 de
junho. Serão aceitos até três trabalhos de cada unidade escolar.
As Diretorias de Ensino, por
sua vez, farão uma nova seleção
e enviarão os escolhidos para a
sede CRE Mário Covas até o dia
19 de junho.
Na etapa final, entre os dias
20 de junho a 18 de julho, a comissão julgadora composta por
profissionais da Secretaria da
Educação, incluindo nutricionistas e docentes das áreas de
artes e língua portuguesa, e dos
estúdios Mauricio de Sousa vai
selecionar o melhor trabalho de
cada categoria.

Na categoria ‘Anos Iniciais’, os
premiados vão ganhar um passeio no Parque da Mônica, além de
gibis da Turma da Mônica e certificados. Os campeões dos anos finais
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio poderão fazer uma visita
monitorada aos Estúdios Mauricio
de Sousa, além de ganhar gibis da
Turma da Mônica e certificados.
Os professores orientadores
dos grupos vencedores acompanharão os alunos nas visitas e
receberão certificado e um kit de
produtos da Turma da Mônica.
O resultado será divulgado a
partir do dia 19 de julho. A cerimônia de premiação está prevista para a primeira quinzena de
setembro.

“Ciência Divertida” realiza espetáculos interativos

Tribuna do Norte

6

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2019

História

POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA
‘Pindamonhangaba, 1827’ - Óleo sobre tela de José Canella Filho (1897-1942)

O destemido capitão Marcondes do Amaral

U

ma contenda entre mineiros e pindamonhangabenses por causa de limites
entre as terras das capitânias
de Minas e de São Paulo, teve
início no ﬁnal do século XVIII,
se alongando até a segunda
metade do século seguinte. Na
época, os atuais municípios de
São Bento do Sapucaí e Campos
do Jordão faziam parte da área
territorial de Pindamonhangaba, que, por conta disso, fazia
divisa com o Sul de Minas Gerais. Sobre o assunto, encontra-

mos em exemplar da Folha do
Norte (jornal local extinto ainda
na primeira metade do século
XX), datado de 5 de julho de
1925, uma crônica exaltando a
atuação do capitão-mor Ignácio
Marcondes do Amaral, espécie
de xerife, responsável pela segurança da então Vila Real de Pindamonhangaba.
Segundo o jornal, o fato teria
ocorrido “...numa manhã remota
do mês de março do ano da graça
de 1815”, quando o burgo pindamonhangabense “foi cercado por

numerosa força mineira de cavalaria ligeira comandada por um
cadete”. Atacada de surpresa, a
população “possuída de imenso
pavor não ousou resistir”.
Narra o cronista que à noite,
ciente da não resistência, a tropa mineira acampou numa localidade então denominada Porto
Velho (atual Bosque da Princesa e imediações). E foi aí que se
destacou a ﬁgura do destemido
capitão Marcondes do Amaral,
elogiado “pelo esplendor de seus
feitos cívicos e entusiasmo valo-
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Prece ao além
Minh’alma por ti tão espezinhada
entre jazigos oscila docemente...
Faz sentir uma jovem algo demente
tateando um abrigo ou pousada.
Aos primeiros lampejos da alvorada
tua tumba ela vigia contente,
têm esperanças que, de repente,
volvas para ver a última morada.
E esperará pela vida em fora,
junto dela aguarda-te um madrigal...
Hás de ouvi-lo num trescalar de aurora.
Então no tétrico, melancólico val
fundará o réquiem que por lá vigora...
dos gemidos há de brotar um carnaval!
Ernesto Tavares de Souza, jornal 7 Dias, 16 de fevereiro de 1964

roso em prol de sua pequenina
Vila Real de Pindamonhangaba.”
No dia seguinte, o capitão tratou de reunir em sua chácara as
principais pessoas da localidade
para discutir qual seria a sua decisão a respeito daquela situação.
Secretamente, acionou também
o Corpo das Ordenanças da Vila,
efetivo que dispunha pra manter
a ordem e a lei no lugar.
O dia se foi e ia já alta a noite quando, sob o comando do
capitão Marcondes do Amaral, os pindamonhangabenses
“sitiaram os mineiros com um
fogo cerrado de mosquetaria”.
Na batalha, travada às margens
do rio Paraíba, conta o redator,
“sitiantes e sitiados fazem prodígios de valor, posto que nem
uns nem outros se recomendem
muito pelos seus talentos militares”, fazendo alusão ao despreparo de ambos com relação
ao conhecimento de técnicas
militares de ataque e defesa. No
entanto, pela manhã, “o acampamento mineiro havia sido ba-

tido em toda linha e o resto da
expedição invasora, horrorizado, havia se evadido pelos matos
e várzeas...”
Triunfantes, os pindamonhangabenses retornam à Vila
levando mortos e feridos de ambas as partes. Na igreja matriz,
certamente ainda rústica, pois o
início das notáveis reediﬁcações
só ocorreria em 1841, “repicavam festivamente os sinos” para
receber o capitão e seus guerreiros. Com cruz alçada, o vigário,
que se chamava Luiz Justino
havia convocado as irmandades
da Paróquia para darem graças
pelo êxito da força local.
Prosseguindo a narrativa, o
cronista registra que o governo
paulista havia censurado asperamente o capitão “pelo modo
enérgico e violento que repelira
os mineiros. No entanto, ”estava
salva a praça e a honorabilidade de seu chefe”, e a máxima de
Cícero (ﬁlósofo): “Se ofendi a lei
foi para salvar a república”, teria sido - acreditava o jornalista - uma inteligente resposta do
bravo capitão ao governador .
“A posteridade louva o valor
militar do humilde capitão-mor
que em época acanhada colonial
e sem recursos bélicos, soube
desafrontar com denodo e coragem os direitos da sua Capitania”, concluiu a Folha do Norte.
O CAPITÃO
Dados biográﬁcos colhidos
no livro de Athayde Marcondes
((Pindamonhangaba Através
de Dois e Meio Séculos, 1922),
revelam que Ignácio Marcondes
do Amaral foi casado com Anna
Joaquina de Oliveira e pai de
quatro ﬁlhos, entre eles os dois
irmãos cujos feitos se destacam
na história de Pindamonhangaba: Ignácio Marcondes de
Oliveira Cabral, o Monsenhor
Marcondes, padre, vereador,
deputado pela província (estado), delegado de polícia e juiz de
paz, líder pindamonhangabense
na Revolução Liberal de 1842,
perpetuado na denominação
da praça central de Pindamonhangaba; e Manuel Marcondes
de Oliveira e Mello, outro líder
nato e ilustre cidadão, eternizado na história da pátria como o
coronel comandante da Guarda
de Honra de Pedro I e depois
1º Barão de Pindamonhangaba
com Honras e grandeza. Observando a procedência se vê que a
valentia “estava no sangue”.

