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PÁGINA 3

Prefeitura e Corpo de Bombeiros debatem 
implantação de SAMU Municipal

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, se reu-
niu com o comandante do Cor-
po de Bombeiros, capitão Paulo 
Roberto Reis, para debater a 
possibilidade da implantação de 
um SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) Mu-
nicipal. 

A parceria será possível por 
meio da Atividade Delegada – 
projeto que autoriza policiais 
militares a trabalharem em seus 
dias de folga para os municípios 
participantes do convênio. 

PÁGINA 3

Pinda comemora 
o Dia da Água com 
evento na praça 

Na quarta-feira (22), a praça 
Monsenhor Marcondes recebe 
comemorativo ao Dia Mundial 
da Água. Das 9 às 16 horas, es-
tarão na praça representantes 
de instituições ligadas à água e 
ao meio ambiente, propondo a 
conscientização da população 
por meio de ações diversas. A 
participação é gratuita e aberta 
a todos.

Bandas da cidade participam de concurso nacional de música

Isael Domingues e capitão Paulo Roberto Reis, do Corpo de Bombeiros, reforçam parceria

Levar uma banda de nossa cidade para 
tocar no Festival Nos Alive 2017, um dos 
maiores eventos de música da Europa, e  

ter um álbum gravado pela Sony Music. 
Essa é a oportunidade que os fãs e apai-
xonados por música têm de alçar três 

grupos musicais de Pinda à semifi nal do 
concurso EDP Live Bands Brasil. 

Alefla, Daruê e Overpop estão entre 

os 1600 concorrentes de todo o país 
que disputam uma vaga entre as 36 se-
mifinalistas.     

PÁGINA 5

Depois de passar algum tempo longe das competições promovidas pela Federação 
Paulista de Futsal, Pindamonhangaba está novamente no páreo.

Grêmio União estreia na série A2 do Metropolitano de Futsal

PÁGINA 2

Especial
Na terceira 
reportagem da 
Série “Mulheres” 
vamos falar 
sobre Valéria, 
Rosana e Kelly e 
sobre como elas 
deixaram de lado 
o tal “padrão de 
beleza” instituído 
pela sociedade 
e mostraram a 
mais bela face 
que uma mulher 
pode ter

PÁGINA 6

Araretama e Floresta 
se mantêm na liderança 
da Copa Regional

Grupo de 
Escoteiros 
Itapeva planta 
árvores nativas

PÁGINA 4

PÁGINA 2

Pinda comemora 

Divulgação

Divulgação

Alefl a, Daruê (foto) e Overpop disputam vaga na semifi nal do concurso nacional “EDP Live Bands Brasil” 
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R EGISTRO CULTURAL Altair Fernandes Carvalho

REGULAMENTO – 
JUVENTROVA 2017

Público alvo. Alunos 
dos cursos de Ensino Fun-
damental (a partir do 6º 
ano) e Ensino Médio das 
redes pública e particular.                

Tema deste ano: 
Gratidão.

Trova. É uma compo-
sição poética de sentido 
completo, composta de 
quatro versos (linhas) de 
sete sílabas (poéticas), 
rimando o 1º com o 3º 
e o 2º com o 4º. A trova 
expressa um pensamen-
to (lírico, fi losófi co ou 
humorístico) ou uma 
descrição.

Forma de partici-
pação. Cada estudante 
poderá concorrer com até 

Divulgação

Alunos premiados recebem certifi cados e medalhas em solenidade festiva

Juventrova  já alcança a sua 23ª edição
Este ano completa 23 

anos de realização inin-
terrupta do Juventrova 
- concurso estudantil da 
modalidade poética trova 
criado pela Seção de Pin-
damonhangaba da UBT 
– União Brasileira de 

3(três) trovas, de sua au-
toria, previamente sele-
cionadas por seus profes-
sores. Os trabalhos devem 
ser digitados em uma 
folha na qual deve conter 
os seguintes dados: nome 
e sobrenome do aluno au-
tor da trova (embaixo da 
trova), escola, série, nome 
completo do professor e 
(se tiver) e-mail da escola 
para que seja agilizada a 
remessa do resultado do 
concurso. Os trabalhos 
enviados sem a observân-
cia aos dados menciona-
dos serão eliminados.

Prazo e local para 
envio. As trovas devem 
ser enviadas impreterivel-
mente até o dia 12 de maio 
para o jornal Tribuna do 
Norte: Praça Barão do 
Rio Branco, 25 – centro – 
CEP 12400-280 – A/C de 
Altair Fernandes ou para 
o e-mail altairfernandes-
carvalho@gmail.com.

Premiação. Os alu-
nos autores das melho-
res trovas deverão ser 
premiados com medalhas 
e certifi cados em evento 
comemorativo ao aniver-

sário da Emancipação 
Político e Administrativa 
de Pindamonhangaba 
(aniversário da cidade). 

Realização. Seção de 
Pindamonhangaba da 
UBT – União Brasileira 
de Trovadores com a 
participação da  Prefeitu-
ra Municipal (Secretaria 
de Educação e Cultura/
Departamento de Educa-
ção e Cultura/Biblioteca 
Vereador Rômulo Cam-
pos D’Arace) e Fundação 
Dr. João Romeiro – Jor-
nal Tribuna do Norte.

Trovadores, a UBT-Pin-
da, presidida pelo trova-
dor José Valdez de Cas-
tro Moura. Considerado 
o maior certame da trova 
estudantil do país, o Ju-
ventrova inspirou a  UBT 
Nacional a adotá-lo em 

outros estados como for-
ma de divulgar a prática 
da trova entre os jovens.

Arquivo TN

Lutador de Taekwondo de Pinda conquista 
medalha de ouro no Campeonato Paulista

O jovem lutador de Taekwon-
do de Pindamonhangaba, Nathan 
Gabriel, de 11 anos, conquistou 
a medalha de ouro na categoria 
Pomse na primeira etapa do Cam-
peonato Paulista da modalidade, 
que aconteceu em Atibaia, no dia 
12 de março.

Além do ouro de Nathan, a equi-
pe Sosa trouxe mais dez medalhas 
na bagagem: Robson Reis e Anna 
Macedo também fi caram com o ouro 
na categoria Poomse. Na mesma 
categoria, Felipe Mendes ganhou a 
prata.

Já na categoria Luta (Kyorugui), 
Fernando Augusto, Rozanna Guar-
nieri Bissoli e Wesley Nunes subiram 
ao lugar mais alto do pódio. Anna 
Macedo, Matheus Dias e Weverton 
Hélio fi caram na segunda colocação. 
A trinca de medalhas foi completa 
com o bronze de Rennan Guarnieri 
Bissoli na mesma categoria.

Os atletas, treinados pelos téc-
nicos Augusto Guarnieri, Geovano 
Gonçalves e Ronaldo Zanin Bissoli, 
fazem parte da Academia Ren9ve 
e de projetos sociais desenvolvidos 
nos centros comunitários do Arare-
tama, Vila Suiça e Vila São Paulo.

Depois de passar algum 
tempo longe das compe-
tições promovidas pela 
Federação Paulista de Fut-
sal, Pindamonhangaba está 
novamente no páreo.

Representada pelo 
Grêmio União, a Princesa do 
Norte está envolvida na dis-
puta da Série-A2 do Metropo-
litano Masculino, nas catego-
rias Sub 12, Sub 14, Sub 16 
e Sub18. São 21 equipes no 
certame, representando um 
total de 17 cidades. 

Os primeiros desafi os da 
garotada do Grêmio foram 
disputados no último sábado 
(18), diante do CA Tabuca 
JR, de Taboão da Serra.

O ginásio de esportes do 
Alto Tabaú recebeu quatro  
jogos, e o aproveitamento 
de Pindamonhangaba foi de 
50%. O Grêmio União per-

deu no Sub 12 e no Sub 14, 
por 7 a 2 e 2 a 1, respecti-
vamente, mas equilibrou as 
coisas com boas vitórias no 
Sub 16 e no Sub 18.

No Sub 16 a Princesa do 
Norte levou a melhor ao 
aplicar 3 a 1, com dois gols 
de Luis Guilherme e outro de 
Luiz Felipe. A equipe co-
mandada pelo técnico Lucas 
Tourão controlou a partida e 
chegou a abrir três de van-
tagem, sofrendo o gol já na 
segunda parte da etapa fi nal.

No Sub 18, Pinda aplicou 
3 a 2 com gols de Matheus 
Fernandes, Daniel Velasco 
e Jonathas Custódio. Os do-
nos da casa abriram 1 a 0, 
tomaram o empate, fi zeram 
2 a 1, tomaram o empate 
de novo, e aí, quatro minu-
tos depois fi zeram o tercei-
ro e garantiram o triunfo.

GRÊMIO UNIÃO ESTREIA NA SÉRIE A2 
DO METROPOLITANO DE FUTSAL

Nathan Gabriel exibe medalha de ouro

Araretama e Floresta se mantêm na liderança da Copa Regional
   No último domingo, aconteceu 

a sétima rodada da Copa Regional de 
Futebol Amador. Foi mais uma roda-
da com muitos  gols e nenhum time 
que jogou em casa saiu vencedor 

  O Araretama perdeu a invenci-
bilidade no campeonato, sendo der-
rotado pelo Rodoviário por 2x1, em 
casa.   Outro time que também perdeu 
em casa, foi o Castolira, que teve sua 
primeira derrota no campeonato pelo 
placar de 3x2, para o Acadêmicos.

  O Cantareira, que está fora da 
zona de classifi cação para a próxima 
fase, perdeu mais uma, dessa vez para 
o Jardim Santana, por 4x1. O Sapo-
pemba, que chega à terceira rodada 
consecutiva sem pontuar, foi derro-
tado pelo Gurilândia, que se manteve 
na terceira posição do Grupo B, o jogo 
terminou em 3x2.

  O Jardim Princesa foi goleado 
pelo Floresta, que tem o melhor ata-
que do Grupo B, por 10x3, e agora está 
na lanterna do Grupo A. O jogo com 
mais gols foi entre os últimos coloca-
dos da rodada passada, jogando fora 
de casa o Real Pontinense conquistou 

o seu primeiro ponto na competição, 
empatando com o A Mil por Hora em 
7x7.

  Após a vitória elástica na rodada 
anterior, o Vila São José perdeu para 
o Força Jovem por 4x1, time visitante, 
que vinha de derrota em casa.

Classifi cação Grupo A

  O Araretama, mesmo com a der-
rota, segue como líder e já está classi-
fi cado para a próxima rodada, possui 
13 pontos. Assim como o vice-líder 
Castolira, também já classifi cado, 
com os mesmo 13 pontos. O Bandei-
rante continua na terceira posição, 
com 11 pontos, e precisa apenas de 
um empate para passar para a pró-
xima fase. Na quarta posição está o 
Vila São José, com 10, o time tem o 
melhor ataque da competição, com 
24 gols marcados. Sapopemba segue 
na quinta posição, com 8 pontos, fora 
do grupo de classifi cação. Em sexto 
lugar está o Cantareira com 6 pon-
tos, já sem chances de avançar para a 
próxima fase. O A Mil por Hora subiu 

uma posição, foi para a sétima, após o 
empate. O lanterna do grupo agora é o 
Jardim Princesa, com 2 pontos.

Classifi cação Grupo B

  O Floresta segue liderando o 
grupo, agora tem 15 pontos, tendo o 
melhor ataque do grupo, e o segundo 
melhor ataque da competição. O Jar-
dim Santana também se manteve no 
mesmo lugar da classifi cação, em se-
gundo, com 14 pontos. Com um pon-
to a menos,  na terceira posição está 
o Gurilândia com o saldo de um gol 
positivo. Saldo de gols é o que deixa o 
Acadêmicos na quarta posição, possui 
os mesmo 13 pontos, mas tem o sal-
do de zero. Os quatro times já estão 
classifi cados para a próxima fase. Em 
quinto lugar está o Força Jovem, com 
9 pontos em sete rodadas. O Rodovi-
ário tem 8 pontos, ocupando a sexta 
posição do grupo, já sem chances de 
classifi cação. O Real Pontinense con-
tinua na lanterna, após conquistar o 
seu primeiro ponto na competição 
empatando fora de casa.

Fazendo a diferença    
Como muitos sabem, desde 2006, no dia  21 de 

março celebra-se o “Dia Internacional da Sín-
drome de Down”. A data 21/3 representa a sin-

gularidade da triplicação (trissomia) do cromossomo 
21 que causa esta ocorrência genética. Neste dia ou até 
durante todo o mês de março, acontecem muitas ações 
e atividades voltadas para a refl exão e para a cons-
cientização das pessoas quanto à inclusão e ao comba-
te ao preconceito.

Algumas entidades realizam eventos com o intuito 
de estimular a troca de experiências entre famílias, 
organizações sociais, escolas e comunidades. Neste dia, 
surgem voluntários em associações, em creches e em 
orfanatos. Jovens realizam palestras, ofi cinas e fazem 
‘selfi es’ com as crianças com Síndrome de Down. Isso é 
bom e contribui para alegrar o dia deles. Acontece, que 
durante todo o ano, essas pessoas precisam de atenção, 
de carinho e mais do que isso, precisam de respeito e de 
oportunidades. 

Não por coincidência, a edição de hoje traz duas 
matérias abordando o tema saúde e limitação física. 
Nelas, vimos a falta de informação como principal 
aliado do preconceito e da discriminação. E, em muitos 
casos, parte de próprios familiares. 

Que essas datas sirvam não apenas para realização 
de eventos, mas para levantar debates e ações sólidas 
em prol de direitos mais igualitários!
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Prefeitura e Corpo de Bombeiros debatem 
implantação de SAMU Municipal
Parceria permitirá aumento do número de veículos e redução de custos operacionais

Também participaram da reunião a secretária de Saúde, Valéria Santos, os secretários de Finanças, João Muniz, e de 
Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, José Sodário; a Diretora de Saúde,  Mariana Prado, e PMs

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, se reu-
niu nesta segunda-feira (20), 
com o comandante do Corpo 
de Bombeiros do município, ca-
pitão Paulo Roberto Reis, para 
reforçar a parceria com a insti-
tuição e debater a possibilidade 
da implantação de um SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) Municipal. 

A parceria será possível por 
meio da Atividade Delegada – 
projeto que autoriza policiais 
militares a trabalharem em seus 
dias de folga para os municí-
pios participantes do convênio. 
A instituição irá ceder profis-
sionais e equipamentos para os 
serviços de urgência e emergên-
cia, com a proposta de aumen-
tar o número de ambulâncias e 
de reduzir os custos com a ope-
ração do serviço.

“Neste momento em que es-
tamos buscando soluções mais 
viáveis, essas parcerias são fun-
damentais. Ainda mais uma ins-
tituição como o Corpo de Bom-
beiros, que tem credibilidade e 
eficácia em suas funções”, afir-
mou o prefeito. 

Município 
continua assistido

Desde que deixou o Cisamu 
(Consórcio Intermunicipal do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) do Vale do Para-
íba, a Prefeitura de Pindamo-

Pinda Comemora o dia da Água Com evento na Praça
Nesta quarta-feira (22), a 

praça Monsenhor Mar-
condes recebe comemo-

rativo ao Dia Mundial da Água. 
A data foi instituída pela Orga-
nização das Nações Unidas, em 
1992, e visa a ampliação da dis-
cussão sobre esse tema tão im-
portante.

Das 9 às 16 horas, estarão 
na praça, representantes de 

instituições ligadas à água e 
ao meio ambiente, propondo a 
conscientização da população 
por meio de ações diversas. A 
participação é gratuita e aberta 
a todos.

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura esta-
rá presente trocando mudas de 
plantas por óleo usado, pilhas 
e baterias inservíveis. A Casa 

Verde, que integra a Secretaria 
de Educação e Cultura da Pre-
feitura, terá em seu estande a 
demonstração da árvore de pet, 
experiência da água da chuva 
com e sem cobertura vegetal, 
evapotranspiração, além de jo-
gos ambientais e pescaria de re-
síduos sólidos, interagindo com 
os visitantes.

A responsável pela Casa Ver-

de e presidente do Condema 
(Conselho Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente), Adriana 
Nogueira, explicou que a reali-
zação deste evento é de grande 
importância. “Precisamos en-
contrar maneiras de conscien-
tizar a população sobre a im-
portância que tem esse recurso 
natural, que é a água, porque as 
pessoas não dão o devido valor, 

somente quando perdem. A si-
tuação é preocupante, por isso 
todas as ações são importantes”, 
enfatizou.

Também participarão do 
evento a Apta, com a doação de 
peixes nativos; os alunos da Pe-
dagogia da Uninter, com doação 
de mudas de hortaliças e de li-
vros; e a Sabesp, com distribui-
ção de água potável.

nhangaba vem estudando ou-
tras possibilidades para agregar 
ao serviço de emergência da 
Emercor – que atende a cidade 
desde junho de 2012, e da Clíni-
ca Médica Vale Guaratinguetá. 
Segundo informações da Prefei-
tura, no total, são três ambulân-
cias: uma ativa e uma reserva da 

Emercor e uma UTI da Clínica, 
prontas a atender as ocorrências 
dentro do município.

Na semana passada, uma 
comitiva do Executivo esteve 
em Brasília, para buscar junto 
ao Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, soluções para o caso. In-
clusive, foi protocolado no Mi-

nistério um pedido de análise de 
alternativas para Pinda se man-
ter na rede de urgência e emer-
gência, de outra forma. 

Urgência e emergência

Em média, a Emercor faz 450 
atendimentos mensais, com in-

vestimento da Prefeitura de R$ 
125 mil. O serviço inclui médico 
e outros profissionais, na central 
de regulação, como enfermeiro e 
técnico de enfermagem. O aten-
dimento é 24 horas, com tele-
fonistas de emergência além da 
equipe de atendimento de Pinda. 
O telefone do serviço é o 192.

Diferente é o mundo que queremos
Mãe diz que disseminação da informação 
é a maior arma contra mitos e preconceitos    

Comemorado nesta terça, 21 
de março, o “Dia Internacional da 
Síndrome de Down” é um momen-
to para refletirmos e nos conscien-
tizarmos sobre a importância da 
informação como ferramenta de 
combate ao preconceito e valori-
zação do respeito mútuo.

De acordo com a ONG (Or-
ganização Não Governamental) 
Movimento Down, não existe uma 
estatística definida, mas estima-se 
que, no Brasil, para cada 700 nas-
cimentos, um seja com síndrome 
de Down (2013). 

Com o passar dos anos, muitas 
pessoas com algum tipo de limita-
ção vêm conseguindo ter partici-
pação ativa nas escolas, nas comu-
nidades, no mercado de trabalho 
e até no lazer, graças às políticas 
inclusivas – públicas, particulares 
e do terceiro setor. Ainda que de 
forma pequena, projetos e progra-
mas têm dado voz a essas pessoas 
e aos profissionais que lidam com 
elas, bem como a seus familiares. 
Mas, ainda vai levar muito tempo 

para que a sociedade tenha cons-
ciência e entenda que ter acesso 
a lugares e espaços é um direito e 
deve acontecer de forma natural e 
não por imposição.  

Conversamos com uma mãe que 
luta para repassar informações 
ao maior número possível, porque 
entende que, a partir do momento 
que as pessoas passam a ter co-
nhecimento, começam a enxergar 
com outros olhos e agir de forma 
mais adequada e mais justa. 

“A vinda do João foi na minha 
vida uma oportunidade para des-
bravar novos mundos e trilhar no-
vos caminhos”, conta Hileny Mar-
condes Mathey, mãe do Wilson, 
de 33 anos, do Pedro Henrique, 
de 13 anos, e do João Henrique, 
de 9 anos – que tem síndrome de 
Down. Para ela, “cada filho tem 
um ritmo e isso independe de 
limitação física, é característica 
de cada um. O João, por exemplo, 
teve mais autonomia para desen-
volver determinadas tarefas que 
meus outros filhos, isso é próprio; 

é dele. Muitas vezes, nossa visão 
que é limitada”.

Hileny é Assistente Social por 
formação, e diz que já viu muitos 
casos em que nem a família aceita 
a criança. Dessa forma, fica mais 
difícil trabalhar a sociedade. “Às 
vezes, é preciso quebrar para-
digmas, mudar posturas e atitu-
des para vencermos barreiras e 
enxergarmos novas possibilidades. 
Acredito que levar a informação 
é a nossa maior arma contra os 
mitos e os preconceitos”, finaliza.

Sobre a data 

O Dia Internacional da Síndro-
me de Down é comemorado desde 
2006. 21/3 representa a singula-
ridade da triplicação (trissomia) 
do cromossomo 21 que causa esta 
ocorrência genética. O objetivo 
da data é celebrar a vida das 
pessoas com síndrome de Down, 
lutar por mais qualidade de vida 
e inclusão, além de possibilitar o 
acesso à informação.

Divulgação

Arquivo pessoal
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 

 
 

CEU DAS ARTES 
Av. Das Orquídeas, 355 – Vale das Acácias, Distrito de Moreira César 

 

 
Edital de convocação para eleição de representantes da sociedade civil, para vagas 
do Conselho Gestor do CEU  das  Artes  - Pindamonhangaba 

 
Considerando o disposto na alínea  “e”, inciso I, art. 6º da Portaria nº 95, de 17 de setembro de 2014 do 
Ministério da Cultura; 
Considerando a subseção 1 do Conselho Gestor de que trata o Regimento Interno do Centro de Artes CEU 
das Artes; 
Considerando a Portaria Geral do municipio de Pindamonhangaba Nº 4.457, de 29 de abril de 2015,   
O Conselho Gestor do CEU das Artes, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação da plenária 
reunida em 25/01/2017, 
 
RESOLVE:  
1º - CRIAR a Comissão Eleitoral abaixo identificada que terá por finalidade organizar o processo eleitoral para 
as vagas dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o mandato 2017/2019:  

I – São membros da Comissão Eleitoral: 
a) Francisco Antonio Leite de Freitas Filho 
b) Natalia Rodrugues Vieira  
c) Edna Alves Faria Sebastião 
d) Maria Aparecida Pedroso 
e) Marcos Antonio da silva 
 
II – À Comissão compete as seguintes tarefas: 
a) Elaborar e publicar o Edital do Processo Eleitoral; 
b) Homologar o credenciamento dos candidatos de acordo com as normas do Edital; 
c) ABRIR e encerrar a votação; 
D) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição. 

 
2º - CONVOCAR a Sociedade Civil, podendo ser representada por entidades e membros da comunidade de 
Moreira Cesar e Pindamonhangaba. 
As inscrição: 

a) As inscrições serão realizadas no CEU das Artes – Av. Das Orquídeas, 355 – Vale das Acácias, 
Distrito de Moreira César; 

b) As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão, 
disponibilizado pelo Conselho Gestor,  a ser retirado no CEU das Artes.  

c) Período de inscrições: 15/03/2017 a 15/04/2017, das 8h às 17h 
d) Apresentar Comprovante de residencia no município;  
e) Apresentar Currículo; 

 
3º - A eleição ocorrerá no dia 26/04/2017, às 17h30, no CEU das Artes – Pindamonhangaba 
 

DATAS: 
Publicação do Edital  – 15/03/2017 
Período De Inscrições  – 15/03/2017 A 15/04/2017 
Eleição:  - 26/04/2017 – As 17h30 
Publicação Dos Habilitados  – 29/04/2017 
Assembleia De Eleição – 03/05/2017 
Publicação Dos Representantes Eleitos – 06/05/2017 

 
ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Diretor do Departamento de Cultura 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 
 

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
  

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “3ª 
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 

 
Leitura e análise, para aprovação do Plano Municipal de Gestão 
Integrada 
de Resíduos Sólidos - Pindamonhangaba /Sp; 
 
 
Comemoração do Dia Mundial da Água; 
 
 

      
               
  

Dia:  21/03/2017 (terça-feira) 
Horário: 14:00 hs (quatorze  horas) 

 
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15

 Local: Auditório do Departamento de Licitações e Compras 

Endereço: Av. Nossa Senhora do Bonsucesso nº 1400, Centro - 
Pindamonhangaba/SP 

CEP: 12420-010 
 

 
 
 
 

Adriana Alexandrina Nogueira 
Presidente 

 
 

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, 
se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 
 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 061/17 – construção calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. PAULO ANDRADE,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, s/nº, Bairro 
CARDOSO, inscrito no município sob a sigla SO11.16.07.001.000, para que efetue 
a construção de calçada  do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 064/17 – construção calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ MILTON 
GOMES DA SILVA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA OCTÁVIO OSCAR 
CAMPELLO DE SOUZA, 228, Bairro CARDOSO, inscrito no município sob a sigla 
SO21.08.02.009.000, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel, no 
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 065/17 - liMPeZa 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOSÉ BENEDITO 
ROSSI, responsável pelo imóvel, situado a  RUA DR. FONTES JUNIOR, 965.,  
Bairro SÃO BENEDITO  inscrito no município sob a sigla SO11.15.03.026.000, 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. 

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 066/17 - liMPeZa 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JAIME PAULO, 
responsável pelo imóvel, situado a  RUA SALESIANOS DO BRASIL, S/N.,  Bairro 
SÃO BENEDITO  inscrito no município sob a sigla SO21.07.05.003.000, 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.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 067/17 – construção calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JAIME PAULO,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA SALESIANOS DO BRASIL, S/N, Bairro 
SOCORRO, inscrito no município sob a sigla SO21.07.05.003.000, para que efetue 
a construção de calçada  do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade dos Processos de licitação

*** hoMologação ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017 (PMP 3501/2017) 
A Autoridade Superior homologou, em 14/02/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de café em pó e açúcar refinado para a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, em favor da 
empresa LGM Comercio e Representação de Produtos Alimentícios em Geral EPP, 
(item-vl unit em R$) 01-2,25 e à empresa Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil 
Ltda. (item-vl unit em R$) 02-6,63.

Pregão registro de Preço nº 05/2017 (PMP 7051/2017) 
A Autoridade Superior, com base no memorando nº 249/2017 - DAD – da Secretaria 
Municipal de Administração, homologou, em 16/03/2017, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “Aquisição de cesta básica”, em favor da empresa Comercial 
João Afonso Ltda., o item 01 no valor unitário de R$ 82,00.

Pregão nº 06/2017 (PMP 7062/2017) 
A autoridade superior homologou, em 16/03/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de sonda”, em favor da empresa Nacional 
Comercial Hospitalar Ltda., o item 01no valor total de R$ 36.000,00.

*** licitação deserta ***

Pregão nº 247/2016 (PMP 28367/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 16/02/2017, 
deserta a licitação supra, que cuida de “Contratação de empresa especializada na 
realização de serviços em exames de tomografia de crânio com sedação com e sem 
contraste, pelo período de 12 (doze) meses”. 
 

*** aditaMento ***

Pregão nº 286/2015 (PMP 30701/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 13/01/2017, ao contrato 012/2016, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em transporte para locomoção de 
pacientes do município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, 
para prorrogação até 14/01/2018, e reajuste de 6,65 % conforme variação do IPC 
FIPE, passando o valor total para R$ R$ 1.961.319,10. Assinou pela contratante a 
Sra. Valeria Santos, e pela contratada, empresa Pindatur Transporte e Turismo Ltda. 
ME, o Sr. Walter Patrocínio Filho.

*** aPostilaMento ***

Pregão nº 273/2014
Foi firmado apostilamento, datado de 02/02/2017, ao contrato nº  300/2014, que 
cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
acesso a solução integrada de colaboração de comunicação corporativa baseada em 
nuvem pelo período de 36 meses”, com a empresa Spread Teleinformática Ltda.  para 
reajuste de 7,61% conforme variação do IPC-FIPE.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito

Ata da 09.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.03.2017.

Às nove horas do dia seis de março de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 21.002.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0245/16 
André Gonçalves de Almeida. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0005/17 
Waldecir Ferreira dos Santos e 1-0008/17 Rubens Miguel.II – EXPEDIENTE: Ofício 
006/17-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2017. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito

Ata da 09.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.03.2017.

Às nove horas do dia sete de março de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 09.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 06.03.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0248/16 
Mariteresa Tavares Nogueira e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0233/16 
Rodrigo Ribeiro.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2017. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito

Ata da 10.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.03.2017.

Às nove horas do dia dez de março de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sessão Ordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 09.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 07.03.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0251/16 Mario Donizetti Izidoro, 1-0257/16 Geraldo Marins Campos 
Filho.II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior DEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0238/16 Silvana Ferreira Baptista dos Santos, INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0226/16 Antonio Marcelo Sousa Santos, 1-0262/16 Patricia 
Costa, 1-0268/16 Eduardo Outubo e 1-0004/17 Waldecir Ferreira dos Santos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬13  de março de 2017. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito

Ata da 10.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.03.2017.

Às nove horas do dia quatorze de março de dois mil e dezessete, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sessão Extraordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 13.03.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0260/16 Otavio Augusto Salgado Vilela e 1-0263/16 Carlos Alberto da Silva. II – 
RELATOR:   Vanderson Luiz da Costa 
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0163/16 Lucyane Cristine P. Guimarães, 
1-0211/16 Miguel Pires Barbosa, 1-0229/16 Marcia Helen dos Santos Gregorio, 
1-0241/16 Jacinto Avelino Pimentel Filho, 1-0247/16 Roseli da Silva Cesar, 1-0265/16 
Luiz Santos Alves e  1-0007/17 Cleiton Fernandes da Silva, INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0187/16 Domingos Nazareth D. S. Junior. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2017. 

Grupo de Escoteiros Itapeva 
planta árvores nativas

O Grupo de Escotei-
ros Itapeva, de Pindamo-
nhangaba, realizou, no 
domingo (19), plantio de 
árvores nativas na sede do 
Grupo. Acão faz parte do 
Movimento Mundial de 
Recuperação de Biomas.

O objetivo é promover 
uma atividade destinada 
à recomposição da mata 
nativa e, principalmente a 
conscientização dos jovens 
sobre a necessidade de 
proteger o meio ambiente.

A ação congrega di-
versos grupos no mundo 
todo, que realizam plan-
tio em suas localidades 
de maneira integrada. 

O Movimento Esco-
teiro preconiza que os 
escoteiros sempre de-
vem deixar o ambiente 
melhor do que encontra-
ram e na Lei Escoteira, o 
jovem deve se compro-
meter a ser “bom para os 
animais e para as plan-
tas”.

Escoteiros Itapeva realizam plantio 
de árvores nativas na sede do Grupo

Divulgação
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ulturaC
Músicos da cidade participam do 
Concurso EDP Live Bands Brasil

Até dia 24 de março, o público pode votar, pela internet, nas três bandas de 
Pindamonhangaba para as classificarem para a próxima fase do concurso

Alefla é uma banda de 
Heavy Metal tradicional e foi 
formada em meados de 2005. 
Trazendo em suas composições 
a mescla do vocal masculino 
e feminino, a banda caminha 
para o lançamento de seu 
segundo álbum de estúdio, que 

deve ser lançado em agosto 
de 2017. Seguindo a trajetó-
ria do primeiro disco, o novo 
trabalho apresenta músicas 
autorais, procurando expressar 
sentimentos sobre situações 
cotidianas e a busca de novos 
desafios.

Formada por Fla Moorey 
(volcal), Alexandre Nascimen-
to (vocal e guitarra), Paulo 
Ferreira (bateria), Leandro 
Pimenta (baixo) e Fabiano 
Lobo (guitarra), participa do 
concurso com a música “Killing 
Sparrow”.

Os fãs e os apaixonados por 
música independente de rock e 
pop rock têm, nesta semana, a 
chance de alçar três bandas de 
Pindamonhangaba à semifinal 
do concurso EDP Live Bands 
Brasil’17. Alefla, Daruê e Over-
pop estão entre os 1600 grupos 
musicais de todo o país que se 
inscreveram e concorrem, até 
o dia 24 março, para fazer ficar 
entre as 36 semifinalistas nacio-
nais que passarão para a próxi-
ma fase.

“É uma oportunidade incrí-
vel para divulgarmos nosso tra-
balho e também conhecer mais 
do rico e criativo mercado mu-
sical brasileiro”, destacou Kiko 
Nogueira, da Banda Daruê. 

Essa é a 2ª edição do EDP 
Live Bands Brasil. O site do con-
curso está repleto de videoclipes 
com canções inéditas e originais 
de bandas inscritas de todos os 
lugares do Brasil, disponíveis 
em uma plataforma com inter-
face para o Facebook, o que fa-
cilita a votação. 

Para Alexandre Nascimen-
to, da Alefla, o concurso é uma 

Formada em 2016, a banda 
Overpop surgiu quando amigos 
músicos se reuniram para par-
ticipar de um concurso musical 

vitrine. “Temos a chance de 
divulgar nosso trabalho e nos-
sas composições e isso é muito 

importante, ainda mais porque 
nosso estilo musical é totalmen-
te fora da mídia”, destacou ele.

Já Ashtar Freitas, da Over-
pop, ressalta que o momento 
é único para o cenário musical 
local. “Independentemente do 
resultado, a população pode 
entrar no site e conhecer mú-
sicas das três bandas de sua ci-
dade. Saber que nosso trabalho 
está alcançando um público 
maior, já é um grande prêmio 
para nós”, afirmou o músico.

Cada pessoa pode votar 
quantas vezes quiser e em mais 
de uma banda. “As bandas de 
Pindamonhangaba estão uni-
das. As pessoas podem votar 
nas três e aumentar as chances 
de uma delas representar a ci-
dade”, explicou Marília Maia, 
da Banda Daruê.

Para votar no grupo preferi-
do, basta acessar o site edplive-
bands.edp.com.br.

Quem quiser saber mais sobre 
as bandas da cidade, pode procu-
rar suas páginas no Facebook.

O resultado da votação po-
pular será divulgado no dia 27 
de março e as bandas emer-
gentes passam para uma nova 
fase de seleção por parte do 
público e do júri do concurso, 
até dia 14 de abril, quando se-
rão escolhidas as finalistas. A 
vencedora gravará um álbum 
pela Sony Music e participará 
do Festival Nos Alive 2017, um 
dos maiores eventos de música 
da Europa, que já conta com a 
confirmação de bandas como 
The Weekend, Foo Fighters, 
Depeche Mode e Imagine Dra-
gons. Em 2016, mais de 165 
mil espectadores prestigiaram 
o festival.

A grande final do EDP Live 
Bands Brasil’17 será realizada 
no dia 6 de maio, em São Paulo, 
quando cada uma das bandas 
finalistas interpretará, ao vivo, 
duas músicas para um júri sele-
cionado.

Daruê

“Morada” foi a música escolhida pela  banda Daruê

“saber que nosso 
trabalho está 
alcançando um público 
maior já é um grande 
prêmio para nós”

Ashtar Freitas, 
Banda Overpop

alefla

A banda de heavy metal concorre com a canção “Killing Sparrow”

OverpOp

em Pinda e conseguiram o pri-
meiro lugar. O entrosamento 
foi tão rápido que decidiram 
tornar a banda profissional. 

Tocando em eventos regionais 
desde então, a banda busca 
trazer a música pop rock com 
seu próprio estilo, tendo in-
fluências nos estilo soul e rock 
clássico, o que torna seu estilo 
um diferencial no cenário mu-
sical da região.

A banda está preparando o 
vídeo clipe da música “Break 
Me Down”, que será lançado 
em breve, além de web vídeos 
de suas canções. Um disco com 
canções em portugês deve ser 
lançado ainda este ano.

Com Eglison Peres no vocal, 
Ashtar Freitas na guitarra, 
Amaro Batista no contra-baixo   
e Mateus Castro na bateria , o 
grupo entrou na disputa com a 
canção “Break Me Down”.

Os rapazes do Overpop apresentam um estilo 
próprio com a música “Break me down”

Daruê (“Força”, em dia-
leto Iorubá) existe desde 
2012 e tem o propósito de 
apresentar uma música 
que proponha mudanças 
de atitude e de consciên-
cia. Acreditam no sonho 
de um mundo melhor. Seu 
estilo permeia pelo new 
caipira pop rock. A banda 
deseja mostrar suas men-
sagens para o mundo, por 
acreditar ter, em seu som, 
uma linguagem universal.

Formada por Marília 
Maia (voz, violão / compo-
sição), Lary Brandão (voz, 
metalofone), Kiko Noguei-
ra (baixo) e Luiz Cláudio 
Borracha (bateria), a ban-
da já gravou um EP com 
cinco canções e lançou um 
vídeo clipe. Atualmente 
eles preparam mais um 
clipe, da música “Vale a 
Lama?”. No concurso, eles 
concorrem com a canção 
“Morada”.
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A Banda Soulvenir, do Maranhão, venceu o concurso em 2016 e se apresentou em Portugal
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TERÇA-FEIRA

Espelho, 
espelho meu, 
existe alguém 
mais bela do 
que elas?

AIANDRA ALVES MARIANO                       
& JUCÉLIA BATISTA

Q uem nunca fi cou horas 
olhando no espelho, 
procurando as pró-
prias imperfeições? 

“Estou gorda!”; “Já tenho ru-
gas!”; “Meu cabelo está horrí-
vel!”... Não adianta negar! Toda 
mulher, algumas vezes, recla-
ma do que a incomoda. Até os 
contos de fadas mostram a ne-
cessidade de ser bela. Lembra a 
cena da madrasta da Branca de 
Neve perguntando ao próprio 
espelho: “Quem é mais bela do 
que eu?” 

Na vida real, a maioria alme-
ja aquele tipo físico bem defi ni-

do, cabelos sedosos e brilhosos e 
uma ‘pele de pêssego’. 

Mas quando, por problemas 
de saúde, a mulher fi ca mais 
distante desse ideal de beleza, o 
que fazer? Quando o corpo per-
de o vigor, os cabelos caem e a 
pele deixa de ser alva, é hora de 
se fechar, se esconder?

Para Valéria, Rosana e Kelly, 
defi nitivamente não! Pelo contrá-
rio: para elas, esse foi o momento 
de mostrar  sua face mais bela. 

Na terceira reportagem da 
Série “Mulheres” vamos contar 
como as três deixaram de lado 
o tal “padrão de beleza” e, como 
descreve Antoine Saint-Exupéry 
em O Pequeno Príncipe, mostra-
ram que “o essencial é invisível aos 
olhos; só se vê com o coração”.

V A L É R I A 
“Vou vivendo um dia de cada vez”

E quando faltou-lhe o chão, 
ela descobriu que tinha asas. E 
fez destas asas, instrumentos 
de liberdade e de felicidade. 
Ela desceu do salto sim. Não por 
deselegância, mas por indicação 
médica. E também sob recomen-
dação, retoma ao salto sempre 
que pode. Quem conhece a Valé-
ria Carvalho, sabe que ela é sinô-
nimo de resiliência, por diversos 
fatos cotidianos. Quem não a 
conhece, talvez nem imagine que 
ela tenha uma doença crônica. 

Desde que descobriu a 
Esclerose Múltipla (EM), há 12 
anos, luta diariamente para 
vencer os sintomas, o precon-
ceito e a falta de informa-
ção. Tudo isso, sem deixar de 
ser mulher, mãe, avó, fi lha 
e esposa. “Eu fui agraciada 
com um pai médico, o que me 
facilitou o diagnóstico. En-
tão, assim que descobrimos a 
doença, iniciamos o tratamen-
to”, conta. “Mesmo quando 
não se tinha tanta informação, 
termos buscado conhecimento 
prévio nos ajudou no trata-
mento. Então, eu sempre friso 
por onde vou: é preciso ter 
acesso à informação e, por 
mais dolorido que seja, nunca 
o abandonar o tratamento.”  

Uma vez por semana ela 
toma uma injeção (Interferon) 

que a deixa indisposta, aca-
mada, na maioria das vezes, 
ou até de cadeira de rodas. 
Mesmo assim, não desanima e 
diz, entre sorrisos: “eu acho 
que é uma situação passagei-
ra, mas se for defi nitiva, eu 
pinto a minha cadeira de rosa 
e saio por aí, vivendo, porque 
não é fácil me derrubar não”, 
brinca. Valéria afi rma que ter 
o apoio da família é funda-
mental e que respeitar suas 
limitações ajuda na busca por 
qualidade de vida.

A doença tem sintomas in-
visíveis e por isso os pacientes 
são tão incompreendidos. “As 
pessoas não têm noção do que 
passamos. Eu já ouvi de tudo. 
Que a gente é preguiçosa, que 
se entrega e até que fazemos 
‘corpo mole’. No fundo, para 
uma pessoa independente 
como sempre fui, é uma lição 
de humildade depender dos 
outros. Mas também não tenho 
problemas com isso não. Se 
precisar, eu peço ajuda e 
quando consigo, faço tudo o 
que dá pra fazer sozinha”, 
comenta. Valéria nunca passa 
despercebida. Seja pelos 
longos vestidos coloridos, 
pelos brincos, colares, óculos 
ou simplesmente pelo sorriso, 
que nunca deixa desaparecer.

K E L L Y 
“A maior beleza de uma mulher é um sorriso sincero”

Kelly Lourenço é uma jovem de vinte e poucos 
anos como qualquer outra. Quem a vê andando 
pela rua, sempre sorridente e bem maquiada, 
não imagina que ela sofre de melasma, uma do-
ença que causa manchas escuras na pele, princi-
palmente em partes mais expostas ao sol, como o 
rosto, por exemplo.

Há sete anos, quando percebeu as primeiras 
manchas, ela procurou um dermatologista e, após 
alguns exames, recebeu o diagnóstico e passou a 
tratar o problema. Mas as manchas não sumiram. 
Pelo contrário, elas só aumentavam.

Aumentaram ao ponto de Kelly sentir ver-
gonha de sua aparência e não gostar mais de 
encarar o espelho. “Era uma fase em que todas 
as minhas amigas estavam começando a namorar 
e eu me fechei para qualquer tipo de relaciona-
mento amoroso”, relembra ela.

“Passei anos da minha vida me escondendo, 
fugindo de fotos, de novas amizades. Entrava em 
algum lugar e se alguém me olhava, eu já achava 
que estava reparando na minha pele”.

À noite, sozinha, Kelly se entregava às lágri-
mas. “Eu pedia que Deus tirasse aquelas manchas 
do meu rosto”.

Um dia, ao voltar para casa com um amigo, 
Kelly foi surpreendida com um beijo. “Aquele 
gesto dele fez com que eu voltasse a me olhar 
no espelho, procurando o que ele havia visto ali 
para querer me beijar”. E foi nesse momento 
de frente para si mesma, que Kelly disse, pela 
primeira vez a frase: “Eu sou bela”. 

Ainda hoje, a jovem se emociona ao lembrar. 
“No começo eu disse essa frase sem convicção ne-
nhuma, mas Deus foi trabalhando no meu coração 

e eu entendi que a beleza que importa vem de 
dentro”.

Hoje, Kelly segue no tratamento da doença, 
mas mesmo sabendo que as manchas irão perse-
gui-la por muito tempo, ela não se abate. “Voltei 
a sorrir porque sei que sou amada. E o amor não 
depende do nosso exterior. Quando amamos quem 
somos, exalamos felicidade e não tem maior 
beleza que um sorriso sincero”.

R O S A N A 
“Não fi co pensando na minha doença. Prefi ro viver!”

“Você tem câncer”. Essa notícia devasta-
dora mudou completamente a vida de Rosana 
Diniz Werneck, há oito anos. 

A professora de artesanato, esposa dedi-
cada, mãe de três fi lhos, prestes a ser avó, 
mulher atuante na igreja, recebeu com sereni-
dade a novidade assustadora. “Não foi fácil, 
mas também não foi tão chocante como alguns 
podem achar. Precisei de   uns dois meses para 

assimilar, para parar de me perguntar ‘porque 
eu?’, ‘pra que?’. Depois foi levantar a cabeça 
e encarar com fé e esperança o que estava por 
vir”.

E o que veio não foi fácil. Depois do primei-
ro nódulo, nas mamas; veio outro, nos rins. 
E outro. E mais outro. Um câncer resistente 
e invasivo que não deu trégua por oito anos. 
“Não tive folga, mas aprendi a conviver com 
ele. Não fi co pensando na doença. Prefi ro vi-
ver! Por isso, faço tudo o que posso. O que não 
posso, entrego nas mãos de Deus”, conta ela.

E a Deus que ela dá o crédito da sua força. 
“Todos os dias, ao acordar, agradeço a Ele por 
mais um dia. Todos os dias são presentes dEle. 
Desde que descobri a doença, tive seis netos e 
tem mais um a caminho. Não há como não ser 
grata”.

E a gratidão é evidente no sorriso e no bri-
lho dos olhos de Rosana.

“E os cabelos?” – alguém pode perguntar. 
“Os cabelos eu não tenho mais. Quando caiu 
da primeira vez, não me importei, porque 
estava mais preocupada com a minha saúde do 
que com minha aparência. Daí eles cresceram 
novamente e descobri que estava grisalha. Por 
saber que eles iam cair de novo, nunca mais 
me preocupei em pintar. Hoje estão ralinhos, 
quase uma penugem. Então eu gosto de usar 
toucas, lenços e turbantes. É mais fácil do que 
na época que eu tinha que pintar toda sema-
na”, diverte-se ela.

E assim, sempre sorridente, Rosana expõe 
a face mais bela que uma mulher pode ter: 
coração grato, vontade de viver  e uma fé 
inabalável.

Arquivo pessoal

Aiandra Alves Mariano

Jucélia Batista
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