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Ator de Pindamonhangaba vence 
“Festival de Teatro” no Paraná

O ator Mauro Morais, da Cia. 
Controvérsias, conquistou o prê-
mio de “Melhor Ator” no 47º Fe-
nata (Festival Nacional de Teatro) 
da UEPG (Universidade Estadual 
de Ponta Grossa), que terminou 
no último domingo (27). 

Ele protagoniza o espetáculo 
“Estado de Sítio”, da Cia. Contro-
vérsias, que também conquistou 
o prêmio de Melhor Atriz Coadju-
vante, com Lala Machado.

PÁG. 5

Foi oitavo prêmio de “Melhor Ator” que Mauro Morais conquista em festivais nacionais de teatro

Pinda recebe 
prêmio por 
redução da 
sí�ilis congênita

O Setor de Infectologia da 
Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
recebeu, na semana passada, 
o 1º prêmio de redução da 
taxa de incidência de sí�ilis 
congênita e aumento na taxa 
de detecção sí�ilis na gestante. 
O município reduziu em 82% 
a sí�ilis congênita e 21% na 
gestante em relação aos anos 
de 2016-2017.
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Cartório 
Eleitoral faz 
alerta para 
prazo da 
biometria

Fundo Social 
está com 
vagas abertas 
para cursos do 
“Reinvente”
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O cenário que deu o prêmio para a companhia é de Wesley Silva

No último domingo (27), a peça teatral “Medeia em Faces”, da 
Cia. de Teatro IA3 “Cadê Tadeu?”, do Instituto IA3, conquistou  dois 
prêmios no 2º Festita  (Festival de Teatro de Itapevi). 

O grupo, formado por jovens do “Projeto Atores Sociais”, 
voltou para Pindamonhangaba trazendo na mala o prêmio de “Melhor 
Cenário” para Wesley Silva; e o “Troféu Destaque”  pelo Projeto Social e 
Artístico desenvolvido na ONG IA3.

Divulgação

Aline Jasper

“Medeia em Faces” conquista 
duas premiações em Itapevi

Prefeitura assina homologação do 
contrato para criação do “Cepatas”

Divulgação

Na terça-feira (29), o 
prefeito Isael Domingues 
assinou a homologação 
da licitação para a refor-
ma do Abrigo Municipal, 
que será transformado no 
Cepatas (Centro de Pro-
teção e Atendimento aos 
Animais). O investimento 

será de mais 570 mil reais 
para remodelação do abri-
go, melhorando a estru-
tura para receber os ani-
mais conforme as normas 
aprovadas pela Vigilância 
Sanitária, com conforto e 
bem-estar. 

PÁG. 3
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Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras. Professora com 
doutorado em História 
e Filoso� a da Educação 

Matemática.

JOÃO BUIU
Conheci João Buiu numa noi-

te triste de inverno. Veláva-
mos o pai de um grande amigo e, 
João, com sua capa de cavaleiro, 
seu cabelo comprido encaracola-
do e sua longa barba, sentado num 
canto da sala, fazia companhia 
para nós. Às vezes, ele cochilava; 
outras, acordava e pedia-me chá e 
bolacha. O dia amanheceu, outros 
amigos e familiares chegaram, e 
João foi-se embora com o enorme 
saco de coisas que ele acomodara 
ao seu lado.

Depois desse dia, todas as ve-
zes em que porventura nos encon-
trássemos pelas ruas de Pindamo-
nhangaba, ele me cumprimentava 
como se fôssemos amigos de longa 
data. E, de fato, somos!

Um desses dias, com ele apren-
di uma grande lição. Era bem de 
manhãzinha, João estava catando 
lixo na Praça da Bíblia, e, ao ca-
minhar em sua direção, fui reco-
lhendo as latinhas para ajudá-lo. 
Quando lhe entreguei as que eu 
havia catado, ele agradeceu-me e 
se recusou a aceitá-las. Olhou-me 
bem no fundo dos olhos e disse-me: 
“Eu não pego latinhas! Eu deixo 
para quem precisa de dinheiro...” 
E foi saindo da minha vista com 
seu fardo de garrafas de vidro, de 
papel e de papelão...

Meio indignada, deixei as la-
tinhas num dos bancos para be-
ne�ício de alguém que pudesse 
encontrá-las. Voltei para casa re-
�letindo sobre o valor da vida e do 
trabalho e, também, sobre do que 

precisamos realmente para viver 
uma vida digna, em harmonia 
com a natureza, sem explorarmos 
seus recursos até a exaustão, sem 
escravizarmos animais e seres hu-
manos, ou sem submeter estes a 
trabalhos vis.

Desde esse dia, tenho por João 
Buiu profundo respeito e admi-
ração. A sua lucidez iluminou um 
canto sombrio da minha vida, o 
egoísmo, esse apego excessivo a 
si mesmo sem se importar com as 
necessidades alheias. Desapegar-
se do que se acumulou ao longo da 
vida e que, por ora, não mais nos 
serve, não é tarefa fácil. É missão 
para seres altruístas, como ele, 
que saem a perambular pelas ruas 
da cidade, dia e noite, catando o 
que nós descartamos à espera de 
alguém que possa lhes dar nova 
serventia.

Uma outra vez, eu o encontrei 
sentado à porta da farmácia São 
Domingos tocando “bateria” em 
meia dúzia de latas velhas. Com 
sua furiosa baqueta, João estava 
deixando os funcionários da far-
mácia enlouquecidos. Ao chegar 
ao caixa, ouvi a moça solicitar a 
viatura da polícia para retirá-lo 
de lá. Ela disse-me que fazia horas 
que João estava tocando sem pa-
rar e que não acatava os pedidos 
para ir com “sua bateria”para ou-
tro lugar.

Desci os degraus e sentei-me 
ao seu lado. Fiquei a olhar aqueles 
olhos negros escondidos no rosto 
de barba comprida e de cabelos 

encaracolados... O que será que 
ele pensava? Em que mundo tão 
distante João Buiu se encontrava? 
Com os olhos da alma, eu o avis-
tei numa praça pública, repleta de 
gente, aplaudindo o músico famo-
so que certamente ele imaginava 
ser naquele instante... Foi quando 
tive a ideia de elogiar sua música 
e dizer-lhe que na Praça da Bíblia 
tinha um palco e muita gente es-
perando para ouvi-lo e aplaudi-lo. 

João Buiu simplesmente olhou 
no fundo dos meus olhos, levan-
tou-se num repente e disse-me: 
“Você me ajuda a levar minha 
bateria para lá?”. Mais do que de-
pressa, peguei suas latas do chão 
e, juntos, fomos proseando rua 
afora. Ao chegarmos à pracinha, o 
palco que serviria de cenário para 
os músicos que iriam se apresen-
tar à noite, estava vazio como se 
esperasse João. Ele arrumou suas 
latas, pegou sua baqueta e, sem dó 
nem piedade, tocou e cantou para 
quem quisesse ouvi-lo... Todos 
nós que estávamos na pracinha 
o aplaudíamos. Ele �icou deveras 
feliz! 

Naquele dia, sua música a�i-
nou meu espírito e, com ele, 
aprendi uma segunda lição: amar 
as pessoas na potência máxima, 
respeitando suas limitações e 
suas maravilhas... Bem que eu vi 
o carro da polícia passar em dis-
parada em frente ao cemitério... 
Bem que eu ouvi a voz da minha 
alma e aquela sua inesquecível 
canção...

Eu indico

Eleanor & Park foi publicado no 
Brasil em 2014 pela Novo Século. A 
história se baseia nos personagens 
que dão título ao livro, dois jovens 
vizinhos de dezesseis anos. É uma 
história sobre o primeiro amor, sobre 
como ele é invariavelmente intenso 
e quase sempre fadado a quebrar 
corações. Um amor que faz você se 
sentir desesperado e esperançoso 
ao mesmo tempo.

 “Eu gostei muito. A história é 
muito ‘bonitinha’. A menina tem vá-
rios problemas em casa e acaba 
achando alguém que faz com que 
ela se sinta um pouco melhor. Park 
é a única coisa que faz com que ela 
fi que bem, assim como a Eleanor é a 
única coisa que faz ele se sentir me-
lhor também, pois ambos têm vários 
problemas, principalmente dentro 
da família, sabe?!!! É muito bonita 
a amizade e o amor que um sente 
pelo outro. O apoio de um ao outro. 
É lindo! Mostra que por mais que 
tudo esteja difícil, e a gente ache que 
não vale a pena estar aqui ou que 
nada dá certo, sempre haverá algo 

A indicação desta semana é o 
livro “Eleanor & Park ”  

Reprodução/Internet

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes 
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o 

email: tribunapinda@gmail.com

ou alguém que fará a gente se sentir 
melhor. Chorei bastante com o livro e 
queria muito o fi lme, sério!”

Kathleen Santos - Estudante

Fundo Social está com vagas 
abertas para cursos do “Reinvente”

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O Cartório Eleitoral de Pinda-
monhangaba continua alertando 
aos eleitores cerca do prazo para 
o cadastro biométrico. De acor-
do com informações do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo, a 
biometria deve ser realizada até o 
dia 19 de dezembro.

Ainda de acordo com informa-
ções do TRE biometria tornou-se 
obrigatória em 2019 abrange 479 
municípios paulistas e iniciou-se no 
dia 4 de fevereiro deste ano, exceto 
em Taboão da Serra onde a biome-
tria começou no dia 1º de agosto.

Vale destacar que o não com-
parecimento do eleitor para o ca-
dastramento acarretará no cance-
lamento automático da inscrição. 

Com o título cancelado, o eleitor 
não poderá votar, ser empossado 
em concurso público, obter pas-
saporte ou CPF, renovar matrícu-
la em estabelecimento de ensino 
o�icial, obter empréstimos ou par-
ticipar de concorrência pública e 
praticar qualquer ato para o qual 
se exija quitação do serviço mili-
tar ou de imposto de renda.

Para evitar aglomerações e 
atraso no atendimento, o TRE 
destaca a importância do agen-
damento por meio do site http://
www.tre-sp.jus.br/eleitor/agen-
damento-titulo-eleitoral-3

O Cartório Eleitoral de Pinda-
monhangaba está localizado na 
rua Francisco Glicério, 418 -  bair-
ro Boa Vista.

Colaborou com o texto:
 Bruna Silva

Nesta semana, o  Fundo So-
cial de Solidariedade está com 
vagas abertas para os cursos de 
Inclusão Digital e Mantenedor 
de Computadores. O interessado 
deve comparecer à sede do FSS 
até esta  sexta-feira (1º/11).  Já 
as inscrições para os cursos de 
padaria, marcenaria, culinária 
funcional e manicure devem ser 
feitas nos pólos dos bairros.

De acordo com informações 
do Fundo Social, no próximo mês, 
o curso de culinária funcional 
acontecerá na Igreja São Sebas-
tião, no Alto Tabaú. As aulas se 
iniciarão na próxima segunda-
feira (4) e terão encontros das 8 
às 13 horas.  Já as aulas de mante-
nedor de computadores possuem 
20 vagas para duas turmas – com 
dez alunos cada, às terças e quin-
tas-feiras das 7h30 às 11h15 e às 
quartas e sextas-feiras, também 
das 7h30 às 11h15. Já o curso 
de inclusão digital terá aulas às 
segundas e quartas-feiras, das 
13h15 às 17 horas e, posterior-
mente, das 18 horas às 21h45, 
para esta o�icina serão destina-
das 30 vagas para duas turmas. 
Tanto o curso de mantenedor 
como o de inclusão digital terá 
aulas ministradas no pólo do FSS 
(avenida Albuquerque Lins – ao 
lado do PAT).

O curso de padaria também 
acontecerá no centro comuni-
tário da Vila Suíça, de segunda 
a quarta-feira das 13 às 17 ho-
ras, e no Centro Pastoral (atrás 
do antigo Fórum) às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 8 às 
11h30. Já as aulas de marcenaria 
acontecem no Parque da Cidade, 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
10h30 e das 13 horas às 15h30. 
E o curso de manicure terá novas 
turmas no centro comunitário 

Vila Rica, às segundas e quartas-
feiras, das 13h30 às 17h30 e no 
centro comunitário do Karina das 
8h30 às 12 horas. Para estes cur-
sos, as inscrições podem ser rea-
lizadas no local da atividade.

Para a inscrição é necessá-

rio apresentar RG e CPF, além 
de uma foto 3x4. Os cursos do 
‘Reinvente’ são uma realização 
do Fundo Social de Solidariedade 
como uma forma de capacitação 
e opção de geração de renda para 
a população.

Cartório Eleitoral faz alerta 
para prazo da biometria

Divulgação

Cultura em pauta   
Outro dia falávamos aqui sobre a cultura no Brasil. Um 

problema antigo e quase “crônico” de um País que 
não consegue debater de forma e�icaz questões ligadas às 
manifestações culturais. Não gerando dados o�iciais seguros 
a respeito da indústria criativa e, um país que pouco avançou 
em termos de investimentos, de �inanciamentos e de quebra de 
preconceitos em nível nacional. 

Abordamos também o quanto o município de 
Pindamonhangaba avançou com a implantação de 
programas, de editais e de eventos que driblaram essas 
barreiras levando atrativos, sobretudo, aos bairros mais 
afastados.  

E foi aqui também que citamos o trabalho das 
organizações, dos grupos e das companhias que, 
paralelamente, lutam para melhorar o acesso e o interesse 
cultural. 

Esses protagonistas. Coadjuvantes. Roteiristas. Incansáveis 
atores e diretores que estão sempre levando o nome da cidade 
e de seus grupos a outros patamares. Para exempli�icar, 
destacamos a ‘Cia. Controvérsias’, que conquistou dois prêmios 
no ‘47º Festival Nacional de Teatro’ da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, no Paraná, no último �im de semana. Na 
mesma data, a ‘Cia. de Teatro IA3 - Cadê Tadeu?’, do Instituto 
IA3, também conquistava dois prêmios no “2º Festival de 
Teatro de Itapevi”. 

Premiações importantes! E resultado de um trabalho 
intenso. De ensaios. De entrega. De empenho e dedicação. Mas 
o prêmio maior que estes agentes culturais podem receber 
é ver o avanço das políticas culturais, dos investimentos, do 
acesso e do interesse coletivo.
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Pinda recebe prêmio por redução 
da sí�ilis congênita no município

O Setor de Infectologia da 
Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
recebeu, na terça-feira (22), 
o “1º Prêmio de Redução da 
Taxa de Incidência de Sí�ilis 
Congênita” e aumento na taxa 
de detecção sí�ilis na gestante. 
O município reduziu em 82% a 
sí�ilis congênita e 21% na ges-
tante em relação aos anos de 
2016-2017.

O município esteve entre as 
duas cidades da região (Pinda-
monhangaba e Guaratinguetá) 
a receberem o prêmio “Luiza 
Matida”, in memoriam, médica 
coordenadora na elaboração e 
implantação de políticas públi-

cas e estratégias para a Elimi-
nação da Transmissão Vertical 
do HIV e Sí�ilis do Programa 
Estadual de DST/Aids.

“Este resultado só foi pos-
sível devido à integração nas 
unidades de saúde do mu-
nicípio, sobretudo, no setor 
de infectologia no empenho 
e dedicação no acolhimento 
e tratamento dos pacientes”, 
explicou o diretor do Departa-
mento de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael La-
mana.

Sí�ilis é uma infecção sexu-
almente transmissível, poden-
do também ser transmitida 
para a criança durante a ges-

Departamento de Receita e 
Fiscalização Fazendária realiza 
curso sobre atividade econômica

A Farmácia Central Mu-
nicipal terá uma pequena 
alteração nos dias de atendi-
mento para os bene�iciários 
dos medicamentos do compo-
nente especializado: dois dias 
no mês de novembro e dois 
dias no mês de dezembro. O 
componente especializado é 
aquele medicamento cedido 
pelo Governo do Estado, an-
tigamente conhecidos como 
medicamentos de alto custo.

Essa alteração se dará para 
que a equipe da Farmácia pos-
sa proceder com os trâmites 
de organização de documen-
tação e receita dos pacientes 
que irão receber os medica-
mentos do componente espe-
cializado ao �inal do mês, para 
fechar o malote que vai para a 
Regional de Saúde, dentro do 
prazo estipulado pelo Estado. 
Sem toda essa documentação 
enviada no prazo correto, os 
pacientes não têm como re-
ceber a medicação na data 
correta, por isso e pela gran-
de quantidade de processos 

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na última sexta-feira (25), o 
Departamento de Receita e Fis-
calização realizou um curso que 
atende as novas normas gerais 
do “Livre Exercício da Atividade 
Econômica”, no auditório da Pre-
feitura. O Curso foi ministrado 
pelo professor Edilson Pereira de 
Godoy do Ibrap (Instituto Brasil 
de Inteligência em Administração 
Pública).

Segundo o Departamento de 
Receita e Fiscalização Fazendá-
ria, a intenção foi de estar alinha-
do com o Governo Federal acerca 
das novas normas que envolvem 
a temática. A realidade da Admi-
nistração pública moderna não 
pode �icar alijada a seu tempo, em 
que as empresas buscam cada vez 
mais agilidade, qualidade a todo 
momento dos órgãos públicos.

“Acreditamos que capacitar 
equipe interna é minimizar o ár-
duo trabalho dos servidores, é 
conquistar agilidade no acompa-
nhamento da execução diária das 
tarefas burocráticas e gerenciar 
todos os recursos é priorizar ne-

cessidades”, comentou o diretor 
de Receita e Fiscalização Fazen-
dária, Vicente Corrêa da Silva.

Sobretudo, o objetivo da Pre-
feitura é oferecer melhores al-
ternativas para a tomada de de-
cisões, além de compartilhar de 
uma comunidade moderna e atu-
ante de servidores.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba após publicação da medida 
Provisória nº 881 de 14 de abril 
de 2019, e aprovação da Lei nº 
13.874 de 20 de setembro de 
2019, que instituiu a Declaração 
de Direitos de Liberdade Econô-
mica, realizou inúmeras reuniões 
com as secretarias e departa-
mentos envolvidos para buscar 
o entendimento das novas de-
terminações impostas pela Lei 
Federal quanto à total liberdade 
econômica das empresas e diante 
da complexidade que a nova le-
gislação federal trouxe aos muni-
cípios. “Trouxemos o curso para 
Capacitação dos nossos servido-
res, para que em breve possamos 
elaborar minuta de projeto de lei 
para adequação da nova legisla-
ção federal”, �inaliza Vicente. 

Farmácia Municipal terá 
alteração de atendimento

a serem atendidos com esses 
medicamentos, será necessária 
a realização de serviço interno 
pela equipe da Farmácia, por 
isso não haverá atendimento 
somente nos guichês de compo-
nente especializado, somente 
dias 4 e 5 de novembro.

Em dezembro, o mesmo trâ-
mite burocrático tem que ser 
realizado novamente, para que 
os pacientes bene�iciados pos-
sam receber seus medicamen-
tos no �inal do mês. Por isso, o 
atendimento somente nos dias 
3 e 4 de dezembro será sus-
penso, somente nos guichês do 

componente especializado.
Os demais atendimentos 

da Farmácia Central Municipal 
continuam sendo realizados 
normalmente, nos dias e horá-
rios normais de funcionamento 
do local, de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 17 horas com re-
tirada de senhas até as 15 horas.

A farmacêutica responsável 
pela Farmácia Central Munici-
pal, Lídia Giroldo, destaca que é 
importante que os pacientes que 
retiram medicamentos do compo-
nente especializado se organizem 
para cumprirem a data agendada 
no seu cartão de atendimento. 

Divulgação

tação ou parto, se dividir em 3 
etapas que variam em decor-
rência do não tratamento ade-
quado.

O tratamento é realizado a 
base de penicilina e evolui sem 
complicações quando tratado, 
porém quando não, pode pro-
gredir para problemas neuro-
lógicos, tais como AVC, demên-
cia, surdez, problemas de visão.

O diagnóstico é realizado 
por exames laboratoriais e si-
nais clínicos a depender do 
estágio da doença variando de 
feridas indolores no local da 
infecção a problemas neuroló-
gicos comprometendo a quali-
dade e de vida do paciente.

Prefeitura assina homologação do contrato para criação do “Cepatas”
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está mais próxima 
da criação de um centro vol-
tado pra o bem-estar dos ani-
mais. Na terça-feira (29), o 

prefeito Isael Domingues as-
sinou a homologação da licita-
ção para a reforma do Abrigo 
Municipal, que será transfor-
mado no Cepatas (Centro de 

Divulgação

Proteção e Atendimento aos 
Animais).

O investimento será de R$ 
575.989,39, para remodelação 
do abrigo com mais estrutu-
ra e conforto para receber os 
animais conforme as normas 
aprovadas pela Vigilância Sa-
nitária. O projeto do local con-
templa espaço para recepção, 
consultório, parte administra-
tiva, sala de vacinação, sala de 
cirurgia, sala de procedimen-
tos, canil para quarentena, ma-
ternidade, gatil com solário, 
sala para banho e tosa, sala de 
internação, espaço para ani-
mais de grande porte (bovi-
nos, equinos etc), nova pintura 
e fachada, além de espaço para 
eventos como as feiras de ado-
ção. “O projeto do “Cepatas” é 
muito bem pensado para que 

os animais tenham todo o tra-
tamento adequado e também 
para colaborar com o trabalho 
realizado para o aumento da 
rotatividade do abrigo e para 
diminuir o número de cães e 
gatos abandonados”, explicou 
a secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Valéria dos Santos, 
além das obras do “Cepatas”, 
a Prefeitura está realizando 
os esforços para a melhorar 
o serviço, como por exemplo, 
dar continuidade às castra-
ções nos bairros – desde 2018, 
1200 castrações foram reali-
zadas em diversas regiões da 
cidade.

A intenção da Secretaria de 
Saúde, é viabilizar, ainda, uma 
unidade móvel de castração 

para uso do abrigo. Atualmen-
te, o espaço conta com 52 ca-
chorros e 7 gatos.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, a construção do “Cepa-
tas” é necessária para que os 
animais abandonados da ci-
dade sejam tratados com mais 
respeito.

“Nossa intenção é melho-
rar o acolhimento e a maneira 
como os animais abandonados 
são tratados. Isso também é 
um trabalho de saúde e pre-
venção. O “Cepatas” será um 
centro de serviços com todo 
o atendimento necessário aos 
animais, para que possam ser 
colocados para adoção, além 
do trabalho de castração e de 
conscientização para evitar 
novos abandonos”, explicou o 
prefeito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000402-68.2015.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JÉSSICA ANA FRAPORTE ME, CNPJ 09.117.724/0001-94, que
Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A, lhes ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 1.907,27
(02/2015), relativo as obrigações contratuais, conforme descrito na inicial. Estando as rés em lugar ignorado foi
deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena
de presumirem-se aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. NADA MAIS. Pindamonhangaba, 24 de junho de 2019.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de novembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 27/07/2017, cujos Fiduciantes são  
EDSON LUCAS MARCONDES DE LIMA, CPF/MF nº 098.498.508-50, e sua mulher ANDRÉIA MARA DOS SANTOS NUNES LIMA,  
CPF/MF nº 262.698.688-74, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 397.587,30 (Trezentos e 
Noventa e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Prédio Residencial nº 438, no lote nº 140 da quadra G, com área edificada de 134,74m², e área do terreno de 125,00m², do loteamento 
denominado Residencial e Comercial Jardim Aurora,  bairro da Galega - Pindamonhangaba/SP, melhor descrito na matrícula nº 51.924 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 231.164,67 (Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e 
Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados  
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A 
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5202_14 Al).

– CMPHCAAP - 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 

Pindamonhangaba 
CONVOCAÇÃO – 8ª Reunião Ordinária – 2019
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba – 
CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo indicados, à “8ª Reunião Ordinária -
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
Aprovação da Ata anterior;
Proposta de Tombamento (parcial) da Fazenda Coruputuba; Conclusão do Parecer no Processo 
10300/2013 de isenção de IPTU do  imóvel da Rua Bicudo Leme, 88.
Prorrogação dos mandatos SC X Chamamento público.
Tombamento do “Solar da Tia Rosita”
Informes Gerais
Data: 5/11/2019 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Palacete 10 de Julho

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural,

Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de área verde

Processo n.° 014/2019
 
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção de 
áreas verdes “Rotatória” localizado na Av. Nossa Sra. do Bonsucesso, em trecho compreendido 
como rotatória da Faculdade Anhanguera, pela empresa BRUNO DE OLIVEIRA FRANCA ME, 
CNPJ n.º 17.691.249/0001-93 nome fantasia Grupo Máximus, de acordo com o Programa Cidade 
Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, 
de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de interesse para esta área por outros 
requerentes será de 05 (cinco) dias contados desta publicação, seguidos por 10 (dez) dias para a 
apresentação de todos os documentos necessários.

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 THIAGO DA SILVA CABRAL, em virtude do mesmo não 
ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 19.668,16 em 28/10/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 144440311849, firmado em 02 de julho de 2013, 
garantido por alienação fiduciária, registrado sob nº 04, na matrícula nº 50.826, tendo por objeto 
o imóvel situado na RUA CARLOS MARIA KOEHLER ASSEBURG Nº 185, APTO 62, EDIFÍCIO 
ACÁCIA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.410-060. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA

Ordem do Dia 
X REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Data: 04 de Novembro de 2019       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro

• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a. Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante mês de OUTUBRO 2019.
b. Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante mês de OUTUBRO 2019.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
• Ordem do Dia com tema específico a ser tratado
Tema: “Continuidade à Discussão sobre ações realizadas a Adolescentes – Políticas Públicas sobre 
Cultura para Jovens” * Alcemir Palma - Secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal
• Palavra aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h).
• Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 03/12/2019 – 3ª feira
Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2019.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso entre o FAEP, as 
comissões técnicas e atletas beneficiados.
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças promocionais relativas ao projeto, 
como cartazes, banners, folders, convites etc. 
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  9.4. Os 
proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os recursos financeiros recebidos 
exclusivamente em despesas pertinentes à execução dos projetos contemplados.  
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral aceitação de 
todas ascondições estabelecidas neste EDITAL. 
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem registradas na 
Secretaria Executiva do FAEP.
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária aprovada 
para o exercício de 2019.
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
oferecerá orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que pretendam 
apresentar propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de 20/11/2019 a 26/11/2019, 
mediante agendamento prévio pelo e-mail: faep.pinda@gmail.com ou pelo telefone (12) 3648-2248.
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica reservado o 
direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos ou justificativas para tais 
procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.  
9.9.1. Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do FAEP.  

Prof. Antonio Carlos Macedo Giudice
Secretário de Esportes e Lazer

Presidente do FAEP

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº4.344 de 09 de novembro de 2005

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS ESPORTIVOS
O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba– FAEP, através de seu 
Presidente, Prof. Antonio Carlos Macedo Giudice, no uso de suas atribuições, conforme Artigo 3º 
parágrafo II da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 
4.899 de 16 de janeiro de 2009 e Lei Municipal Nº6. 082/2017 conforme artigo 7º e 8º e o que dispõe 
o Regimento Interno do FAEP, Artigos 26º, 27º e 28º, comunicam que estarão abertas as inscrições 
de projetos esportivos na área de rendimentos que pleiteiem a obtenção de recursos financeiros 
para temporada de 2020.
1. Objeto
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de projetos que pleiteiem a obtenção de recursos 
financeiros através do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba (FAEP).
1.2. Para os fins deste Edital, entende-se por projeto o conjunto de ações, em conformidade com 
a respectiva política de esportes municipal, para execução de ações que visam o cumprimento do 
plano de treinamento, competições e manutenção da carreira dos esportistas e comissões técnicas 
que tenham por finalidade:
1.2.1. ampliar e democratizar o acesso à prática esportiva, individual ou coletiva;
1.2.2. estimular e promover a revelação de atletas locais e da região;
1.2.3. incentivar o desenvolvimento do esporte amador e não profissional no Município de 
Pindamonhangaba;
1.2.4. recrutamento, seleção, formação e desenvolvimento de atletas e paratletas;
1.2.5. manutenção de atletas e paratletas selecionados e equipes que representam o Município de 
Pindamonhangaba em competições e eventos esportivos de âmbito regional, estadual, nacional e 
internacional;  
1.2.6. fomento à prática e ao desenvolvimento do esporte entre crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, idosos e as pessoas com deficiência; 
1.3. Os Profissionais de Educação Física e as entidades interessadas deverão habilitar-se mediante 
a apresentação da documentação exigida no presente Edital de Chamamento e apresentação 
do Plano de Trabalho, quantificando os recursos humanos e bolsasatletas e bolsa de estudo 
pretendidas.
1.4. Os projetos serão destinados para área de rendimento devendo contemplar equipes 
competitivas, na categoria principal e na categoria de acesso à principal, que representem a cidade 
de Pindamonhangaba em competições oficiais da sua modalidade, obrigatoriamente, em todas 
as modalidades que constem nos regulamentos da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo, referentes aos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva, Jogos Abertos do 
Interior “Horácio Baby Barioni” e Jogos Abertos da Juventude.
1.5.  Será aprovado apenas um projeto por modalidade esportiva, sendo consideradas modalidades 
diferentes os naipes masculino e feminino.

2. DA PREVISÃODE RECEITAS E DESPESAS
Será concedida Bolsa-Atleta aos projetos esportivos aprovados, destinadas à manutenção e 
aprimoramento técnico desportivo de equipes, atletas, paratletas e comissões técnicas, desde que 
representem a cidade de Pindamonhangaba, conforme Lei Municipal 189/2017. 

3. DOS CRITÉRIOS E PROCESSO DE SELEÇÃO 
3.1. O processo de seleção dos projetos contará com as seguintes fases: 
1ª Fase – Análise documental: Efetuada Comissão de Seleção Desportiva, previamente estabelecida 
a este edital, responsável em conferir toda documentação apresentada, preenchimento integral e 
correto dos formulários de inscrição.
2ª Fase – Análise de mérito: A supramencionada Comissão analisará a adequação do período dos 
projetos e de seus objetivos dentro dos critérios estabelecidos neste Edital em consonância com 
os objetivos da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 
4.899 de 16 de janeiro de 2009 e Lei Municipal Nº 6.082/2017.

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas de 04 de Novembro de 2019 a 27 de Novembro de 2019, 
a retirada dos documentos de inscrição e inscrições para o presente Edital poderá ser realizada 
diretamente na Secretaria Executiva do Fundo de apoio Esportivo de Pindamonhangaba, sito a Rua 
Eng. Orlando Drumond Murgel, 493, Pq. São Domingos, de segunda a sexta feira das 08hs às 12hs.
4.2. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido. 
4.3. Serão indeferidas as inscrições de propostas apresentadas em desacordo com as normas, 
condições e especificações previstas no presente Edital.
4.4.  As inscrições devem ser entregues em ENVELOPE LACRADO e protocolados na secretaria 
executiva do FAEP.

5. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO  
5.1. Poderão participar do presente Chamamento Público:  
5.1.1. Professores de Educação Física vinculados a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que 
possam executar trabalhos deinteresse e de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer;
5.1.2 Professores de Educação Física que desenvolvam parcerias com a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, vinculadas e devidamente autorizados pela Entidades de Prática Desportiva, 
Administração Desportiva ou Fundações, devidamente organizada, que constem em seu estatuto a 
prática esportiva e com contrapartida efetiva, a critério do Conselho Diretor.

6. DO PLANO DE TRABALHO

6.1. O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo:
OBJETIVOS: (De forma sucinta e coerente descrever o objeto que será executado. Identificação 
de uma situação de fácil visualização que se deseja alcançar com a intervenção, indicando as 
contribuições que o projeto trará para o desenvolvimento do esporte e laser da cidade e para o setor 
ou área de ação A concepção do objetivo deve ser clara e bem definida.)
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: (Descrever, na forma de tópicos cada um dos objetivos específicos 
que ajudarão a alcançar o objetivo geral. O texto deve evitar verbos com sentido vago como: 
apoiar, colaborar, fortalecer, contribuir, preferindo a utilização de verbos concretos como: definir, 
sistematizar, institucionalizar, implantar.) 
JUSTIFICATIVA: (Deverá refletir a razão de ser do projeto, expondo motivos, relevância e 
fundamentando o porquê do projeto, considerando a criatividade e abrangência do projeto para 
Pindamonhangaba.)
METAS: (Apresentar as metas de qualidade – quais os resultados e benefícios a serem alcançados, 
mensuráveis não numericamente – e as metas de quantidade – mensuráveis numericamente –, 
ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas serão aferidas – de acordo com os 
objetivos propostos).
METODOLOGIA: (Apresentar fases de execução, cronogramas de atividades, períodos de ação, 
grade horária das atividades do projeto, nº de turmas e descritivo de turmas, calendários de 
participação em eventos previstos no projeto, detalhar o critério de seleção dos participantes do 
projeto).
PRAZO DE EXECUÇÃO: (Colocar o nº de meses necessários para a execução do projeto, contando 
com a prestação de contas (máximo 10 meses).
RECURSOS OFERECIDOS E ANEXOS
Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos e 
financeiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física, transporte, patrocínio 
próprio, e/ou outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão compor as 
comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-Atleta e Bolsa 
Estudantil.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da Entidade 
Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem proposta, devidamente 
rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s) representante(s) legal(is) e encaminhado 
juntamente à proposta, nos termos indicados no item 4 deste Edital.

7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA 
PONTUAÇÃO

7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta no prazo 
previsto no item 6 deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho será analisado 
pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba, e pontuados por linha 
de ação, de acordo com os seguintes critérios:

Critério de 
Avaliação 

Item de Avaliação  Método de 
Pontuação 

Pontuação Máxima 

1) Objeto do Projeto 1.1) Ações a serem 
executadas (de 
0,0 a 1,5). 

1.2) Metas a serem 
atingidas 
(de0,0 a 1,5) 

1.3) Indicadores de 
cumprimento 
das metas (0,0 
a 0,5) 

1.4) Prazos para 
execução das 
ações (0,0 a 
0,5) 

- Grau pleno de 
atendimento (4,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
3,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)  

4,0 pontos 

 
 

1.5)    

2) Adequação da 
proposta aos 
objetivos da 
política esportiva 
do município. 

- Conforme Lei 
Municipal Nº 4.344 
de 09 de novembro 
de 2005 e Lei Nº 
189/2017. 
 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

3) Descrição da 
metodologia 
utilizada para 
atingimento das 
metas. 

3.1) Fases de 
execução; 
3.2) Público alvo; 
3.3) Abrangência; 
3.4) Critério de 
Seleção dos 
participantes. 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos 

4) Potencial de 
realização dos 
responsáveis 
técnicos e 
comissões 
técnicas das 
equipes 
envolvida no 
projeto 

- Capacidade dos 
profissionais 
envolvidos de 
realizar, com êxito, 
o projeto proposto, 
comprovada por 
intermédio dos 
currículos, 
documentos e 
materiais 
apresentados. 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

Pontuação Máxima Global 10,00 pontos  
 

ETAPAS PRAZOS 
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 
recebimento dos envelopes 

04 de novembro de 2019, com o 
recebimento de segunda a sexta 
das 08h00 às 12h00.  

a.1) Data limite para entrega de documentação na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – 
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Parque São Domingos– “Centro Esportivo 
João do Pulo” – Pindamonhangaba- SP. 

27de novembro de 2019,até as 
12 horas. 

b) Segunda Fase: Análise técnica das propostas 
entregues. 

Habilitação e Mérito 
28 e 29 de novembro de 2019. 

c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do 
FAEP e Publicação do resultado provisório. 

03de dezembro de 2019a 05 de 
dezembro de 2019 

c.1) Prazo para interposição de recursos Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento 

c.2) Prazo para análise e manifestação dos 
recursos 

Até 5 dias após a interposição 
dos recursos 

c.3) Prazo para homologação e publicação do 
resultado final 

Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento ou 5 dias após a 
manifestação dos recursos. 

d) Quarta Fase: Instrução, formalização e 
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 
etapa, a partir de: 

De 20 e 21 de dezembro de 
2019 

 

Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na eliminação 
da proposta.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base em: 
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1); 
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (2);
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (3); 
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (4); 
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

8. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO DAS PROPOSTAS
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia e a 
qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital, o cronograma 
se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir:
Tabela 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, convoca os atuais 
e ex-funcionários da Bundy Refrigeração Brasil Indústria e Comércio Ltda. para participarem da 
Assembleia Extraordinária que será realizada no dia 1º, mês de novembro de 2019, às 17:00 horas 
em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação na sede provisória do sindicato, 
que fica localizada à Rua Albuquerque Lins, no 125, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com 
a seguinte ordem do dia:
a) Conhecimento e deliberação para aprovação ou não de proposta de acordo coletivo junto à 
empresa Bundy Refrigeração Brasil Indústria e Comércio Ltda. a respeito do processo judicial 
conhecido como “Meia Hora Refeição”.

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2019.
Herivelto dos Santos Moraes

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 232/2019 (PMP 29224/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para o 
programa de diabetes do município (tiras reagentes)”, para análise da impugnação interposta pela 
empresa Nacional Comercial Hospitalar Ltda (processo nº 31461/2019). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 216/2019 (PMP 27906/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, homologou, 
em 22/10/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos da atenção 
básica”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Antibióticos do Brasil Ltda: 15-
0,2079; Cirúrgica São José Ltda: 36-0,4157; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 01-0,0178; 
24-0,0675; 29-0,07; 55-0,0890; 60-1,58; 68-1,60; 72-0,09; 79-0,0535; 80-0,053; Cristália Produtos 
Químicos Farmacêuticos Ltda: 19-6,00; 46-49,88; 71-0,221; Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda: 
13-3,06; 22-0,06; 63-0,285; Farmace Indústria Químico Farmacêutica Cearense Ltda: 21-1,27; 
Futura Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 51-11,00; Interlab Farmacêutica Ltda: 16-7,4639; 
75-3,50; 81-28,92; Natulab Laboratório S/A: 02-0,034; 18-0,5871; 23-0,8613; 25-0,56; 38-1,15; 61-
2,069; 66-0,7020; 77-0,4653; 84-0,0291; 85-0,693; Patner Farma Distribuidora de Medicamentos 
Eireli EPP: 43-0,06; 44-0,06; 45-0,06; Prati Donaduzzi & Cia Ltda: 04-0,332; 05-0,90; 06-4,3758; 
07-0,25; 10-0,035; 12-5,12; 14-1,35; 17-2,85; 20-1,00; 26-0,07; 33-0,0321; 49-2,2312; 50-0,0525; 
52-0,062; 53-0,06; 57-0,085; 58-4,08; 62-3,564; 78-1,40; 83-0,098; Promefarma Representações 
Comerciais Ltda: 03-2,9778; 69-2,35; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 08-0,054; 09-0,0241; 
11-0,4512; 27-0,03; 28-0,045; 32-0,3346; 34-0,0173; 35-0,013; 37-0,1218; 40-0,650; 47-2,277; 
54-0,4158; 59-4,35; 65-0,0594; 67-0,0369; 74-0,095; Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda: 39-
0,1879; 41-0,12. Itens fracassados: 30, 42, 48, 56, 64, 71, 73, 76, 82. Item deserto: 31. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019 (PMP 27929/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica, homologou, em 21/10/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de insulinas”, em favor das empresas, os itens (item-vl  unit 
em R$): Dakfilm Comercial Ltda: 05-311,70; 06-97,77; Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda: 01-
203,59; 02-31,51; 03-84,64; 04-25,39. Item fracassado: 07. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 225/2019 (PMP 27984/2019) 
A autoridade superior homologou, em 21/10/2019, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em locação de caminhão toco basculante 
com motorista”, em favor da empresa A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda, o item 01, no valor 
unitário de R$ 66,25. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 227/2019 (PMP 27986/2019) 
A autoridade superior homologou, em 23/10/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para locação de escavadeira hidráulica com motorista”, 
em favor da empresa Oxipar Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli EPP, o item 01, no valor 
unitário de R$ 107,14. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 231/2019 (PMP 29190/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou deserta a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de sessões de câmara 
hiperbárica, pelo período de 12 meses”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 195/2019 (PMP 24764/2019) 
Foi firmado o contrato 127/2019, de 14/10/2019, para “aquisição de aparelhos de ar condicionado”, 
no valor de R$ 22.800,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Temperclima Refrigeração Eireli EPP, o Sr Marcio da Silva. 

ERRATA

PORTARIA GERAL Nº 5.266, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
Na edição de 24 de outubro de 2019, página 4, na publicação da Portaria Geral  nº 5.266, de 23 de 
outubro de 2019, que designa a Srª Rafaela de Oliveira Pereira Lourenço, Oficial de Administração, 
para substituir a Assessora, Sr.ª Aline Gomes da Silva Rezende, onde se lê: “Portaria Geral nº 
5.261”  leia-se “Portaria Geral nº 5.266” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 10.837, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento na Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, no art. 11A do Decreto 
nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo  Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro 
de 2017 e nos termos decisão do Secretário Municipal de Administração, Resolve NOMEAR os 
servidores: Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Aline Teixeira Anelli e Maria Helena Barreto 
Luiz (membros), para comporem a comissão para abertura de SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA 
para apurar supostas irregularidades quanto aos pagamentos efetuados pela Municipalidade, 
referentes a contrato de locação de veículos destinados ao Programa Atividade Delegada, 
conforme relatado no Processo Interno nº 22235/2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 07 de outubro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Na última semana, o Mi-
nistério da Economia lançou 
a Carteira de Trabalho Digi-
tal com validade jurídica. Por 
esse motivo, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
de Pindamonhangaba desta-
ca as facilidades obtidas por 
este meio.

A Carteira de Trabalho Di-
gital foi lançada em formato 
de aplicativo para celulares 
nas versões IOS, Android e 
Web. O documento possui 
validade jurídica conforme a 
carteira de trabalho impres-
sa, mas não se equipara aos 
documentos de identificação 
civis de que trata o art. 2º da 
Lei nº 12.037, de 1º de outu-
bro de 2009.

A novidade traz inicial-
mente como benefícios a agi-
lidade na obtenção do docu-
mento, podendo ser solicitado 
sem a necessidade de se dirigir 
a uma unidade física de aten-
dimento, estando  previamen-
te emitida a todos inscritos no 
Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF, sendo apenas necessária 
sua habilitação pelo próprio 
aplicativo ou pela Web, através 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico destaca 
a facilidade da Carteira de Trabalho Digital

da página eletrônica: https://
gov.br/trabalho.

Pelo aplicativo também 
será possível ter as informa-
ções de Qualificação Civil ob-
tidas da Base de Dados do Ca-
dastro de Pessoa Física – CPF 
e os dados de Contratos de 
trabalho obtidos através da in-
tegração do CNIS e do eSocial.

A CTPS Digital terá como 
chave única o CPF, sendo este 
número válido para fins de 
registro trabalhista. Desta for-
ma, não é mais necessário a 
emissão do documento físico 
para contratação em empre-
sas que já estão obrigadas a 
utilizar o eSocial, ou seja, estas 
empresas ficam desobriga-
das de realizar anotações no 
documento físico e poderão 
realizar contratações sem so-
licitar ao trabalhador a CTPS 
(física ou digital).

O objetivo é facilitar a vida 
dos trabalhadores que terão 
o documento digital à mão 
sempre que precisarem fazer 
uma consulta. Todas as expe-
riências profissionais formais 
estarão no aplicativo, o traba-
lhador passa a ser mais um 

agente fiscalizador de todo o 
processo e poderá verificar se 
a empresa informou o vínculo 
e forneceu as informações cor-
retas nos sistemas de governo.

O aplicativo faz parte do 
projeto de modernização, des-
burocratização e simplificação 
dos serviços prestados ao cida-
dão do Ministério da Economia.

Para acessar o documento, 
basta baixar gratuitamente o 
aplicativo na loja virtual (App 
Store da Apple e no Play Store 
do Android, ou acessar tam-
bém pelo portal GOV.BR, por 
meio do link https://gov.br/
trabalho). E quem já tem ca-
dastro no acesso.gov.br, ou já 
acessou algum serviço pelos 
aplicativos do Sine Fácil e Meu 
INSS, basta usar seu CPF e se-
nha para acessar o App Carteira 
de Trabalho Digital, caso não te-
nha cadastro, você poderá fazer 
pelo próprio aplicativo.

Os trabalhadores que ti-
verem dificuldades de acesso 
à internet ou celular podem 
se dirigir a uma agência do 
trabalho, onde serão orienta-
dos sobre os procedimentos 
necessários para cadastro. 

A tendência é o número de 
downloads aumentar gradati-
vamente nos próximos meses 
à medida que as pessoas fo-
rem tomando conhecimento 
da importância e da facilidade 
do uso da carteira de trabalho 
pelo celular em substituição a 
CTPS física.

Os benefícios esperados 
com o lançamento da Carteira 
de Trabalho Digital com vali-
dade jurídica serão:
- Diminuir a pressão na rede 
de atendimento na procura do 
documento físico;
- Maior aproveitamento das 
vagas disponíveis, reduzindo o 
tempo médio de atendimento, 
para os cidadãos que ainda ne-
cessitarem o documento físico;
-   Agilidade no acesso às informa-
ções trabalhistas consolidadas 
em um único ambiente, possibi-
litando ao trabalhador fiscalizar 
seus vínculos trabalhistas;
-Projeção para redução de cus-
to administrativo;
- Integração das bases de dados 
do Ministério da Economia;
- Desburocratização e simplifi-
cação na obtenção do documen-
to de forma totalmente digital.
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Ator de Pinda vence “Festival de Teatro” no Paraná

“Medeia em Faces” conquista 
duas premiações em Itapevi

Museu promove atividade de visita 
noturna e contação de histórias

“Corrida pela Vida” está 
com inscrições abertas

O ator Mauro Morais, da 
Cia. Controvérsias, conquistou 
o prêmio de “Melhor Ator” no 
“47º Fenata (Festival Nacional 
de Teatro) da UEPG (Universi-
dade Estadual de Ponta Gros-
sa)”, que terminou no último 
domingo (27). Ele protagoniza 
o espetáculo “Estado de Sítio”, 
apresentado na sexta-feira 
(25). “A peça ganhou destaque 
também pela atuação de Lala 
Machado, que levou o título de 
“Melhor Atriz Coadjuvante”.

Para Mauro Morais, a pre-
miação foi uma superação pes-
soal. “Tenho passado por al-
guns problemas de saúde e na 
hora do ensaio geral eu estava 
com muitas dores. Mas na hora 
da apresentação, a magia do te-
atro tomou conta de mim e eu 
não senti mais nada a não ser 
as emoções da personagem. 
E no �inal, foi uma surpresa 
enorme ganhar o prêmio por-
que eu não sabia que o festival 
era competitivo! Então foi uma 
alegria em dobro e, para mim, 
uma rea�irmação de quem eu 
sou e de que nenhum problema 

vai vencer minha arte, que faço 
com todo o coração”, destacou 
ele.

O “Fenata” é o festival mais 
antigo do Brasil, realizado sem 
interrupções. Em 2019, chegou 
a cerca de 20 mil pessoas com 
99 espetáculos que mobiliza-
ram 112 atores e 52 técnicos.

“Estado de Sítio” celebra os 
21 anos da Cia. Teatral Contro-
vérsias, que conta em sua traje-
tória com mais de 120 prêmios, 
conquistados em importantes 
festivais de teatro pelo País. 
Produções como “6.3.5 A Cura 
da Peste” (1997), “B... Em Ca-
deira de Rodas” (1999), “Além” 
(2000), “Bumba-meu-boi”  
(2002), e  “Folia do Homem-
Diabo” (2008), que se manteve 
em turnê até 2014, fazem parte 
do currículo.

A obra “Estado de Sítio” foi 
publicada em 1948, contextu-
alizando a Guerra Fria Espa-
nhola, e traz ao público um en-
redo muito atual, tratando de 
assuntos que passaram a fazer 
parte do cotidiano do povo 
brasileiro.

A direção do espetáculo é de 
Adbaílson Cuba.

Para participar do festival, a 

Cia realizou uma campanha 
nas redes sociais. O elenco 
agradece todos os colabora-

dores da “vaquinha” online e 
aos que fizeram doações na 
conta.

Além de Mauro Morais, a atriz Lala Machado 
levou o título de “Melhor Atriz Coadjuvante” pela 
atuação em “Estado de Sítio”

Aline Jasper

O Shopping Pátio Pinda recebe, 
em novembro, a “I Corrida pela 
Vida Amigos do Feu”, que acon-
tece em parceria com a VSM, em-
presas locais e com apoio do gru-
po “Heróis sobre Rodas”. Além de 
proporcionar a prática esportiva, 
o evento visa a ajudar no segundo 
transplante de células tronco do 
Feu. A atividade ainda será reali-
zada em prol do Lar Irmã Júlia e 
da Apae de Pindamonhangaba.

As inscrições já estão abertas 
e o valor é de R$ 25, com kit que 
inclui pulseira de identi�icação, 
hidratação, frutas, barra de cereal 
e medalha. A prova será nas modali-
dades 5 quilômetros, caminhada de 
3 quilômetros e Kids de 200 metros. 
Também serão premiadas as melho-

res equipes uniformizadas com grito 
de guerra. O link para inscrição é ht-
tps://tinyurl.com/y5vxq8uy.

O público PCD será 100% isen-
tos de taxa de inscrição. Quem 
puder contribuir com 1 quilo de 
alimento não perecível também 
ajudará o Lar Irmã Júlia e a Apae 
de Pindamonhangaba.

O menino Feu sofreu grave le-
são cerebral devido a afogamen-
to nível 6 e os médicos lhe deram 
algumas horas de vida. Disseram 
ainda que, se sobrevivesse, seus 
dias seriam em cima de uma 
cama, atro�iado, respirando e 
comendo por aparelhos. Ele saiu 
da UTI em 45 dias e segue a luta 
da reabilitação por uma vida de 
qualidade.

No último domingo (27), 
a peça teatral “Medeia em 
Faces”, da Cia. de Teatro IA3 
“Cadê Tadeu?”, do Instituto 
IA3, conquistou  dois prêmios 
no “2º Festita – Festival de Te-
atro de Itapevi”. 

O grupo, formado por jo-
vens do “Projeto Atores So-
ciais”, alunos da Escola Esta-
dual  Monsenhor João José 
de Azevedo, voltou para Pin-
damonhangaba trazendo na 
mala no prêmio de “Melhor 
Cenário” para Wesley Silva; e o 
“Troféu Destaque”  pelo Proje-
to Social e Artístico desenvol-
vido na ONG IA3.

As apresentações dos 12 
grupos selecionados foram re-
alizadas entre os dias 22 e 27 
de outubro. A premiação teve 
a participação especial da “Cia. 
La Cueva”, grupo com apresen-
tações em diversos países, vin-
do diretamente da Bolívia.

O festival contou com uma 
banca avaliadora especializa-
da, sendo composta por dois 
jurados técnicos convidados: 
Adimir Calazans (ator, dire-
tor e arte educador) e Jef-
ferson Kucioyada (ator, dire-
tor e arte educador). Foram 

avaliados os seguintes crité-
rios: qualidade técnica e ex-
celência artística das peças, 

coerência na concepção do 
trabalho, sustentabilidade e 
currículo do grupo.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Nesta quinta-feira (31), ocor-
re mais uma edição do “Histórias 
de Quinta”, no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, às 19h30. A ativida-
de é promovida pela Secretaria 
de Cultura e Turismo de Pinda-
monhangaba.

A iniciativa compreende um 
momento de visitação monitora-

da noturna ao Palacete Visconde 
da Palmeira, que sedia o museu,  
onde ocorrerá contação de his-
tórias e ações que se completam 
para propiciar ao visitante um 
momento de conhecimento sobre 
nosso patrimônio material e ima-
terial.

De acordo com a organização, 
a intenção é possibilitar a visita-
ção noturna, além de estimular 
a oralidade e a difusão de histó-

rias sobre o município. “A ideia de 
abrir o museu à noite é conceder 
a possibilidade das pessoas ad-
mirarem outra beleza e perspec-
tiva do museu”, explicou o gestor 
do museu, Mauro Moraes.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3648-1779 
ou pelo e-mail historico@pinda-
monhangaba.sp.gov.br, ou até mes-
mo indo ao museu que �ica na rua 
Marechal Deodoro, 260, centro.

Divulgação

Prova terá largada no Shopping Pátio Pinda e a 
solidariedade será o foco principal pelo segundo transplante 
de células tronco do menino Feu e em prol do Lar Irmã Júlia 
e da Apae de Pindamonhangaba

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga
Fotos: Divulgação

Arquivo TN

Lembranças 
literárias

ParáfraseFOLHA DO NORTE - 
JUNHO 1930

Anúncio do 
passado

Em alusão  ao Dia de Fina-
dos, a página de história 

desta edição recorda fatos rela-
cionados ao cemitério e sepulta-
mentos na Pindamonhangaba de 
outros tempos.  

Morrer sempre teve custo e a 
primeira curiosidade refere-se  ao 
preço de uma sepultura em 1886. 

Nas edições da Tribuna do 
Norte dos dias 1º e 7 de março de 
1886, encontramos um projeto 
de regulamento para o cemitério 
municipal submetido à aprova-
ção na sala de sessões da Câmara 
em 18 de fevereiro daquele ano 
(1886).  Destacamos da referida 
publicação alguma coisa referen-
te às sepulturas:

As sepulturas se dividiriam em 
gerais e particulares.  As gerais se-
riam concedidas indistinta e inde-
pendentemente de título de pro-
priedade.  As particulares seriam 
concedidas temporária ou perpe-
tuamente pela Câmara, liberadas 
para a construção de jazigos de 
famílias, mausoléus ou quaisquer 
outros emblemas funerais.

Já quanto à construção, os ja-
zigos teriam de ser de tijolos e ar-
gamassa de cimetno, com forma 
abobadada (isto é, encurvada), 
de modo a evitar exalações perni-
ciosas à higiene e salubridade lo-
cal. Caso contrário , além que ter 
de ser demolido, haveria multa 
aplicável ao zelador do cemitério 
e ao responsável pela obra.

 PERPÉTUA OU 
TEMPORÁRIA

A ocupação das sepulturas ge-
rais seria de prazo inferior a cin-
co anos para adultos e três para 
menores de 12 anos. Ficando a 
Câmara (administração munici-
pal) autorizada a providenciar a 
exumação �indo os citados pra-
zos. Mesmo as sepulturas gerais 
não seriam isentas de taxas. Para 
adultos a taxa seria de 5$000 e 
menores, 3$000.

Quanto aos títulos de proprie-
dade, as sepulturas particulares 
seriam concedidas pelos prazos 
de 10, 20 anos ou perpetuamente 
de acordo com a seguinte tabe-
la de contribuições: Adultos, por 
10 anos, pagaria 20$000; por 20 
anos, 60$000, e perpetuamente, 
100$000. Menores, por 10 anos, 
15$000; por 20 anos, 25$000, e 
perpetuamente, 50$000. (Direitos 
para ascendentes e descendentes 
– em linha reta – até o 5º grau).

SEPULTAMENTO 
NA MATRIZ

Houve um tempo que sepulta-
mentos também eram realizados 
no interior das igrejas. O San-
tuário Mariano e Diocesano de 
Pindamonhangaba, tradicional e 
histórica igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, tam-
bém abrigou sepulturas.

Sobre isso encontramos algo 
em recorte do jornal A Gazeta, 
ano de 1956, não traz o dia nem o 
mês. A publicação é assinada por 
J. David Jorge, da Seção Histórica 
do Arquivo Estadual. Nela o au-
tor transcreve um documento no 
qual João Pedro Ferreira, fabri-
queiro da Matriz, ou seja, respon-
sável pela cobrança das rendas e 
pelo patrimônio da igreja, atende 
pedido do presidente da Provín-
cia (governador), enviando-lhe 

Curiosidades de sepultamentos 
e cemitérios da Pinda antiga

dade. Segundo Athayde, em 27 de 
novembro de 1830, o padre Fran-
cisco de Oliveira Carvalho, auto-
rizado pela Câmara, demarcou o 
primeiro cemitério de Pindamo-
nhangaba. O local escolhido foi “o 
Alto da Lagoa, com a frente em li-
nha reta para o largo da Matriz”. A 
localidade Alto da Lagoa (naque-
le tempo o centro da cidade era 
uma região de brejos) era a área 

hoje ocupada pela praça Barão 
Homem de Mello e dependências 
da MRS Logística, antiga estação 
da Central do Brasil.

No mesmo Athayde, encontra-
mos que em 1864 o presidente 
da Câmara, Dr. Miguel Monteiro 
de Godoy, escolheu o Alto do Ta-
baú para a instalação do Cemité-
rio Municipal e “a planta foi feita 
pelo arquiteto amador Francisco 

Esta fotografi a mostra o movimento em frente 
ao Cemitério Municipal num Dia de Finados 
na Pindamonhangaba da primeira metade do 
século XX. Localizado no bairro Alto do Tabaú, 
este cemitério já conta com 155 anos   

Quando em breve chegar o ameno estio
e tu fores, chorando, ao Campo Santo
em busca do meu túmulo sombrio,
ao vê-lo, hás de sorrir, cheia de espanto.

 Sim, porque sobre aquele chão baldio
 que nunca teve nem sequer teu pranto,
 desdobrado, verás, fofo e macio
 da natureza em fl or o verde manto.

  Flores do coração... Pudesse eu vê-las
  por entre os teus cabelos como estrelas
  astros à noite pelo céu dispersos...

   Bem como ouvi-las te dizer baixinho
   as palavras de amor e de carinho.
   que eu não te disse nunca nos meus versos!...

Antonio Pereira de Carvalho, que 
dividiu a área em quadras e ruas”.

Daí a curiosidade, a coincidên-
cia: o nome e o sobrenome dos 
responsáveis pelos projetos de 
construção dos cemitérios. O pri-
meiro foi feito por Francisco de 
Oliveira Carvalho e o cemitério 
atual por Francisco Antonio Pe-
reira de Carvalho. Ambos Fran-
ciscos e ambos Carvalho.

uma relação descritiva de todo o 
patrimônio e relação de despesas 
e rendas da igreja.

O documento foi enviado ao 
governo no dia 16 de março de 
1852 e no referente à renda da 
matriz explicava que: “no ano de 
1850 teve rendimento a quantia 
de Rs. 77$240. E o ano de 1851, 
Rs. 115$040. A saber, que o ren-
dimento desta fábrica (a igreja) 
é tão somente 320 réis, que tem 
de cada sepultura, por isso que 
não se pode fazer certo o rendi-
mento, porque varia conforme a 
mortandade.”

DOIS FRANCISCOS, AMBOS 
CARVALHO, DOIS CEMITÉRIOS

 Percorrendo as páginas do 
célebre livro de Athayde Marcon-
des obtivemos a primeira curiosi-
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