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Pacientes recebem visita do fundador 
do grupo “DOUTORES CIDADÃOS” 

Roberto Ravagnani é mem-
bro e coordenador do Grupo 
“Doutores Cidadãos” e esteve 
na Santa Casa da Misericórdia 
na manhã da última terça-feira 
(1°/8), com a missão de levar 
aos pacientes, aos acompanhan-
tes, aos visitantes e aos funcio-
nários da Santa Casa doses de 
“alegria”, “empatia”, “valoriza-
ção da vida” e “estímulo à cida-
dania”. 

INSS convoca 
segurados por 
incapacidade 
para perícia

Sebrae Móvel retorna a Pinda nesta semana
A van do Sebrae Móvel 

estará novamente em Pinda-
monhangaba, a partir desta 
quinta-feira (3). O atendimento 
será na praça Monsenhor Mar-

condes, nos dias 3 e 4, e depois 
de 7 a 11 de agosto, sempre das 
10 às 16 horas. O Sebrae Móvel 
funciona como um escritório 
sobre rodas, e consiste em 

um veículo customizado, com 
computador, internet e ar 
condicionado, preparado para 
informar a população.

PÁGINA 3

Defi nida 
delegação que 
representará 
Pinda no JORI 

Pindamonhan-
gaba participará 
do (JORI) Jogos 
Regionais do Ido-
so, que acontece-
rão entre os dias 
9 e 13 de agosto, 
em São Sebastião. 
Com 101 atletas, a 
delegação de Pinda 
será apresentada, 
ofi cialmente, nesta 
quinta-feira (3), às 
18 horas, na sala 
de ginástica do CE 
“João do Pulo”.

Prefeitura e EDP 
defi nem novas 
regras para facilitar 
ligações de energia

Visando facilitar os proce-
dimentos para autorização de 
ligações de energia elétrica no 
município, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e a EDP Bandei-
rante reuniram-se, nessa terça-
feira (1º/8), e defi niram meios de 
viabilizar o pedido das ligações 
de energia elétrica. Com as novas 
regras, foram ampliados os casos 
em que é possível solicitar este 
serviço.

Com cerca de 300 voluntários, “Doutores Cidadãos” espalham alegria pelo hospital
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População recebe consultoria sobre ideias inovadoras e empreendimentos

FEIRA DA 
FRATERNIDADE 
TEM INÍCIO NESTE 
FIM DE SEMANA

Joyce Dias
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

 LUIZ OTÁVIO E O DIA DO TROVADOR
A nossa modesta coluna 

reverencia um ser excepcional, que 
deixou a sua marca imperecível 
no nosso planeta: Gilson de Castro 
que, no dia primeiro de agosto 
de 1977 fundava ofi cialmente a 
União Brasileira de Trovadores, 
juntamente com uma plêiade de 
idealistas. Carioca, nascido em  
18 de julho de 1916 (que é o Dia 
do Trovador). Adotando o nome 
artístico de LUIZ OTÁVIO, esse 
homem fenomenal  agigantou-
se pelo seu trabalho incessante e 
gigantesco pela causa da trova. 
Deixou o seu nome inscrito nas 
páginas literárias desse país.

É o nosso PRÍNCIPE DOS 
TROVADORES BRASILEIROS, que 
nos legou, entre outras obras,”Meus 
irmãos, os Trovadores”, publicada 
em 1956. Trabalhando como a 
formiga e cantando como a cigarra, 
no dizer de outro grande trovador 
- Elton Carvalho, de saudosa 
memória, LUIZ OTÁVIO corria 
o Brasil, das grandes cidades aos 
longínquos lugarejos, levando a 
sua rosa imperecível - A TROVA-, 
divulgando os ideais de amor e 
fraternidade. Sonhando sempre, 
mesmo em meio às intempéries da 

incompreensão, da inveja, o nosso 
Príncipe cantou a vida, a saudade, o 
amor, como vemos nessas trovas:

Duas vidas todos temos,
muitas vezes sem saber:
a vida que nós vivemos
 e a que sonhamos viver...
    
Desconfi o que a saudade,
não gosta de ti , meu bem;
quando tu vens, ela vai...
Quando tu vais ela vem...

Essa trova foram sonhos
que um trovador já sonhou...
São uns farrapos tristonhos
de um grande amor que passou.

Às vezes, o mar bravio
nos dá lição engenhosa:
afunda um grande navio,
deixa boiar uma rosa!

Humilde, LUIZ OTÁVIO não 
desejava as luzes da celebridade 
fugidia, seu desejo era divulgar a 
trova a todo custo, com sacrifício, 
pois, mesmo doente, com a 
enfermidade que lhe ceifou a vida, 
ele não esmorecia e dizia:

“Pequena”, dizem os zangados,
muitas vezes, com desdém.
Jamais, saberão, coitados,
que grandeza a trova tem!

“Trovador, grande que seja
tem esta mágoa a esconder:
- A trova que mais deseja
jamais consegue escrever...”.

Em 1960, viu concretizado um 
grande sonho: os Primeiros Jogos 
Florais, que idealizou juntamente 
com J.G. DE ARAÚJO JORGE, 
serem realizados com sucesso, na 
aconchegante e simpática cidade 
serrana - Nova Friburgo, no Estado 
do Rio de Janeiro.

No dia 31 de janeiro de 1977, 
LUIZ OTÁVIO  alçou voo para 
a eternidade, deixando a sua 
grande família – “OS IRMÃOS-
TROVADORES” que permaneceram 
para honrar a sua memória.  A 
“Rosa do Príncipe” (A TROVA), sem 
dúvidas permanece imperecível entre 
os trovadores brasileiros! No dia 18 
de julho, comemoremos, todos nós, 
TROVADORES DO BRASIL, não só o 
dia do PRÍNCIPE DA TROVA, como 
também o dia do TROVADOR!

Salve, PRÍNCIPE LUIZ OTÁVIO!

INSS convoca segurados por 
incapacidade para perícia

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) con-
voca, pela segunda vez, 
milhares de segurados que 
recebem o benefício por in-
capacidade para perícia. De 
acordo com o Diário Ofi cial 
da União dessa terça-fei-
ra (1°/8), a nova chamada 
ocorre após uma tentativa 
do órgão de notifi car os be-
nefi ciados pelo correio.

As correspondências 

não teriam chegado por-
que os dados dos endere-
ços indicados no cadastro 
do Sistema Único de Be-
nefícios estariam incom-
pletos ou desatualizados.

Os segurados listados 
têm cinco dias corridos, a 
contar de terça-feira, para 
informar sobre a data 
marcada para a perícia. O 
contato deve ser feito pela 
central de teleatendimen-

to do INSS, pelo número 
135. O benefício pode ser 
suspenso até que o convo-
cado passe pela reavalia-
ção.

Para evitar o cancela-
mento, os segurados de-
vem conferir se seu nome 
consta na lista publicada 
no DOU. Caso o segurado 
se encontre internado ou 
enfermo e não puder com-
parecer à perícia, deverá 

pedir a uma pessoa de sua 
confi ança que informe, 
em uma agência do INSS, 
sobre o impedimento.

É necessário que esse 
representante apresente, 
na ocasião, a identidade 
do segurado e um docu-
mento que comprove o 
impedimento. Com isso, 
ele poderá solicitar ao 
benefi ciário uma perícia 
hospitalar ou domiciliar.

Fábio Pozzebom/Agência Brasil

Ainda dá para pedir 
isenção de taxa do 
vestibular da Fuvest

Os candidatos in-
teressados em prestar 
o vestibular da Fuvest 
podem solicitar, até se-
gunda-feira (7), a isenção 
ou a redução da taxa de 
inscrição. O prazo para 
enviar comprovantes de 
situação socioeconômica 
vai até terça-feira (8).   

As condições e regras 
para conseguir o bene-
fício estão disponíveis 
no site da Fuvest, mas é 
preciso antes se cadastrar 
na área de usuários, in-
formar o CPF e preencher 
um formulário.

Para solicitar a isenção 
total da taxa, o candi-
dato deve comprovar 
renda familiar de até R$ 
1.405,50 por pessoa. Para 
ter desconto de 50% do 
valor da taxa, a renda per 
capita do domicílio deve 
estar entre R$ 1.406,00 e 
R$ 2.811,00. O resultado 
do processo será divulga-
do no dia 18 de agosto.

Neste ano, a prova da 
primeira fase será aplica-
da dia 26 de novembro. 
As inscrições para o vesti-
bular começam no dia 21 
de agosto.

Semeando alegria       

Eles vêm com diversos nomes: 
“Doutores da Alegria”; “Palhaços 
Doutores”; “Doutores Cidadãos”. 

Não importa a nomenclatura e a cidade, 
mas sim o objetivo: levar um pouco de ale-
gria a um ambiente, na maioria das vezes, 
frio, pesado e triste.  Nem sempre pela es-
trutura hospitalar, mas pelo momento que 
o paciente está passando. Muitos deles de 
angústia, de dor e de insegurança.

E foi para “minimizar” essas situações, 
que na manhã da última terça-feira, dia 
1°/8, a Santa Casa da Misericórdia de Pin-
damonhangaba recebeu a visita do “Dou-
tor Espagueti”, membro e coordenador do 
grupo “Doutores Cidadãos”.

Fantasiado de “doutor palhaço”, ele vi-
sitou quartos das Clínicas Geral, Médica 
e Cirúrgica do hospital, com a missão de 
levar aos pacientes, aos acompanhantes, 
aos visitantes e aos funcionários, doses de 
remédios como “alegria”, “empatia”, “valo-
rização da vida” e “estímulo à cidadania”. 

Ele faz parte de um grupo com cerca de 
300 voluntários que procuram mostrar 
que com “muito pouco é possível aliviar a 
dor alheia”. Para o ‘Doutor Espagueti’, Ro-
berto Ravagnani de nascimento, o resulta-
do do seu trabalho é o sorriso: “a partir do 
primeiro eu já estou lucrando. É isso que 
vale a pena.”

Fica aí o exemplo deste e de centenas de 
cidadãos que descobriram o verdadeiro 
signifi cado de empatia e resolveram pra-
ticá-la.

Bioeconomia no Estado de 
São Paulo é tema de simpósio

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
Pesquisadores, educa-
dores, universitários e a 
população em geral que 
têm interesse no assun-
to bioeconomia poderão 
participar do seminário 
“Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento da Bio-
economia”, da Fapesp 
(Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de 

São Paulo). As apresen-
tações e os debates dos 
seminários acontecerão 
no próximo dia 3, na 
sede da FAPESP, na ca-
pital Paulista. O princi-
pal tema será o desenvol-
vimento da bioeconomia 
no Estado de São Paulo, 
onde serão r discutidos 
as oportunidades, as bar-
reiras e os desafi os para 
os avanços na área. 

A base para a discus-

são será os resultados 
do primeiro ano do pro-
jeto “Agropolo Campi-
nas-Brasil” que consiste 
em mapas de identifi ca-
ção de áreas estratégicas 
para pesquisas, e que 
constitui uma platafor-
ma interinstitucional 
com o conceito de ino-
vação e com a meta de 
conectar a comunidade 
acadêmica com o setor 
produtivo.

Serão discutidos di-
versos temas estraté-
gicos já pré-defi nidos 
como resíduos urbanos e 
agrícolas, alimentos fun-
cionais, biomassa para 
produtos químicos bio-
combustíveis para avia-
ção e transportes pesa-
dos, entre outros temas.

Para mais informa-
ções e inscrições, acesse: 
http://www.fapesp.br/
eventos/pppbio.
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Sebrae Móvel retorna a Pinda nesta semana

Prefeitura e EDP de� nem 
novas regras para facilitar 
ligações de energia

FEIRA DA 
FRATERNIDADE 
TEM INÍCIO NESTE 
FIM DE SEMANA

O Sebrae Móvel esteve na cidade em maio e junho, e agora está de volta para atender os empreendedores

O Sebrae Móvel esta-
rá novamente em Pin-
damonhangaba, a partir 
desta quinta-feira (3). 
O atendimento será na 
praça Monsenhor Mar-
condes, nos dias 3 e 4, e 
depois de 7 a 11 de agosto, 
sempre das 10 às 16 horas.  

O serviço é realiza-
do graças a uma parce-
ria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico. 

O Sebrae Móvel fun-
ciona como um escri-
tório sobre rodas, e 
consiste em um veículo 
customizado, com com-
putador, internet e ar 
condicionado, prepara-
do para informar a po-
pulação.

O objetivo é auxi-
liar no crescimento do 
empreendedorismo da 
região, por isso, os em-

presários e empreende-
dores são orientados so-
bre como desenvolver o 
seu negócio, e melhorar 
suas habilidades de ad-
ministração.

A unidade está pre-
parada para orientar a 
população através de 
atendimentos indivi-
duais ou coletivos, para 
quem deseja abrir ou 
aprimorar seu negócio 
seja Empreendedor In-
dividual (EI), Microem-
presa (ME) ou Empre-
sas de Pequeno Porte 
(EPP).

O Sebrae busca en-
sinar a população por 
meio de consultorias 
como elaborar o pla-
nejamento da sua em-
presa, como funciona 
o mercado e as vendas, 
além da importância de 
ter ideias inovadoras 
para seu negócio se des-
tacar.

Visando facilitar os 
procedimentos para au-
torização de ligações de 
energia elétrica no muni-
cípio, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e a EDP 
Bandeirante se reuniram, 
nessa terça-feira (1/8), e 
defi niram meios de via-
bilizar as solicitações dos 
munícipes.

Anteriormente, de 
acordo com as regras con-
tidas em ofício municipal 
de 2014, somente se pro-
cediam ligações de ener-
gia elétrica no município 
mediante apresentação do 
alvará de construção, ex-
pedido pela Prefeitura.

Segundo a diretora de 
Gestão Institucional da 
Prefeitura, Thais Batista 
do Carmo, “essa limita-
ção gerou um grande nú-
mero de reivindicações 
por parte da população, 
por isso, reunimos a 
Secretaria de Planeja-
mento, o Departamento 
Jurídico e a EDP Ban-
deirante para ampliar-
mos as possibilidades 
de ligações de energia, 
especialmente nos casos 
de habitações consolida-
das, a fim de beneficiar o 
maior número de pesso-
as”, afi rmou.

Com a adoção das no-
vas orientações, para 

construções novas conti-
nuará sendo necessário o 
Alvará de Construção, en-
tretanto, para edifi cações 
já consolidadas, a Prefei-
tura deverá emitir um do-
cumento de autorização 
para a ligação de energia 
elétrica, condicionada à 
apresentação do carnê de 
IPTU.

Nos casos de loteamen-
tos não aprovados/conso-
lidados e áreas rurais, a 
Prefeitura poderá emitir 
documento de autoriza-
ção, mediante análise da 
documentação e vistoria 
do local.

“Com essas novas di-
retrizes, as equipes da 

Prefeitura e da EDP Ban-
deirante buscam facili-
tar e ampliar o acesso da 
população aos serviços 
públicos essenciais, sem 
contudo deixar de manter 
o ordenamento territorial 
do município, dentro da 
legalidade, motivo pelo 
qual, algumas áreas ainda 
não poderão ser contem-
pladas com a ligação de 
energia elétrica”, explicou 
a secretária de Infraestru-
tura e Planejamento, Mar-
cela Franco Moreira Dias. 

A partir de segunda-
feira (7), os documentos 
ofi ciais passam a ser emi-
tidos conforme as solicita-
ções.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
A 41ª Feira da Fra-

ternidade começa nesta 
sexta-feira (4), nas de-
pendências do Sindicato 
Rural. Serão seis dias de 
festas divididos em dois 
fi nais de semanas segui-
dos do mês de agosto. A 
programação conta com 
shows todos os dias, to-
tal de oito apresentações 
teatrais,  musicais,  fan-
farra e de danças.

Nesta sexta-feira, a 
fanfarra da Apae fará 
a abertura às 19 horas, 
em seguida haverá show 
com o cantor Tadeu Al-
vez. No sábado (5), as 
atrações terão início 
com o espetáculo de 
Dança “A Bela e a Fera’, 
e depois show com Leo 
Chavez. No Domin-
go (6),  a festa vai até 
mais tarde, o início será 

com apresentações de 
Taekwondo e show das 
bandas Charles Anjo 45 
e Éramos Quatro.

Na outra semana, 
na sexta feira (11), as 
atrações serão: ciran-
da de Roda,   shows da 
dupla Antonio Marcos 
e Ryan e banda Só pra 
Recordar. No sábado 
(12), apresentação te-
atral “Reino das Águas 
Claras” e show da banda 
Legião Urbana Cover.

A atração principal 
do evento, que se apre-
sentará na última noite 
da feira, será a cantora 
da Banda Malta, Luana 
Camarah, às 20 horas, 
após a apresentação da 
fanfarra.

Com entrada gratui-
ta, a Feira da Apae terá 
início sempre às 19 ho-
ras e haverá estaciona-
mento no local. 

Reunião entre representantes da Prefeitura e da EDP Bandeirante foi realizada na terça-feira

Divulgação

Célia Lima

Comidas típicas e muitas atrações estão programadas
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Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias

às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

A Transparência dos 
Atos do Legislativo de 
Pindamonhangaba na 

tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Parlamentares iniciam o segundo semestre do ano legislativo com a realização de Sessões Solenes 
e Audiências Públicas para discutir diversos assuntos de interesse da população

Além das sessões or-
dinárias das segundas-
feiras, previstas para 
retornarem na próxima 
segunda-feira, dia 07 
de agosto, às 18 horas, 
a volta do recesso nes-
te mês terá a realização 
de diversas atividades 
na Câmara de Pindamo-
nhangaba. Somente em 
agosto serão duas Audi-
ências Públicas e outras 
duas Sessões Solenes.

Energia
Elétrica
Nesta quarta-feira, 

será realizada a Audiên-
cia Pública para discutir 
sobre os procedimentos 
para ligação de ener-
gia elétrica em Pinda-
monhangaba. O evento 
será organizado por for-
ça do Requerimento nº 
1.878/2017, de autoria 
da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos, 
Cidadania, Segurança 
Pública e Direitos da 
Mulher, integrada pe-
los vereadores Rafael 
Goffi (PSDB), Ronaldo 
Pinto de Andrade (PR) 

Sessões Solenes e Audiências Públicas 
movimentam início do semestre na 

Câmara de Pindamonhangaba
4 eventos estão programados para agosto no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

e pela vereadora Gislene 
Cardoso – Gi (DEM). O 
objetivo é debater com 
autoridades e diretores 
responsáveis da empre-
sa concessionária, todos 
os procedimentos ne-
cessários para ligação 
de energia elétrica em 
Pindamonhangaba.

Semana 
da Família
A Semana Nacional 

da Família será lem-
brada pela Câmara de 
Pindamonhangaba com 
a realização de uma 
Sessão Solene no dia 
16 de agosto. A reunião 
festiva acontecerá na 
Casa de Leis por for-
ça do Requerimento n° 
1953/2017, do vereador 
Roderley Miotto Rodri-
gues (PSDB). “A Sema-
na Nacional da Família 
é uma celebração ex-
tremamente importan-
te para comunidade de 
nossa cidade, ocasião 
em que se exalta os sa-
grados valores da Famí-
lia”, observou o verea-
dor.

Reforma
Protestante
No dia 17 de agosto, 

a partir das 19 horas, os 
vereadores se reúnem 
para a Sessão Solene 
em “Comemoração aos 
500 anos da Reforma 
Protestante”. O evento 
acontece por intermé-
dio do Requerimen-
to nº 1.965/2017, do 
vereador Rafael Goffi 
(PSDB). A solicitação 

foi feita pelos represen-
tantes da Comunidade 
Protestante para lembrar 
essa “data importante e 
significativa”. 

Conselho
Municipal
de Trânsito
E, por último, no dia 

23 de agosto, às 19 horas, 
no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra”, a Câmara de Pinda-
monhangaba sediará a 

Audiência Pública que 
visa tratar da “Criação 
do Conselho Municipal 
de Trânsito”. De acor-
do com o Requerimento 
nº1.792/2017, de autoria 
do vereador Osvaldo Ma-
cedo Negrão – Professor 
Osvaldo (PR), a audiên-
cia irá discutir assuntos 
referentes à Mobilidade 
Urbana, entre os quais, 
a criação do “Conselho 
Municipal de Trânsito e 

A Frente Parlamentar Mu-
nicipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
criada pelo Projeto de Resolu-
ção nº 06/2017, de autoria do 
vereador Rafael Goffi  (PSDB), 
com o objetivo de defender e 
garantir políticas públicas de 
proteção e defesa dos direitos 
da criança e dos adolescentes, 
no âmbito do município de 
Pindamonhangaba, realizou 
na manhã do dia 12 de julho de 
2017, no Auditório Vereador 
Vitório Cassiano, da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, sua primeira reunião de 
trabalho visando primeira-
mente uma integração entre as 
entidades participantes desta 
Frente. 

Presidida pelo vereador 
Rafael Goffi , a reunião contou 
ainda com a presença dos ve-
readores Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola (PV) 
e Ronaldo Pinto de Andrade – 
Ronaldo Pipas (PR), além dos 
seguintes representantes de en-
tidades, conselhos e Poder Pú-
blico: Fernando Prado Rezen-
de, Coordenador de Gabinete; 
Raquel de Oliveira Dias, Coor-
denadora de projetos do Fun-
do Social de Solidariedade, Pe. 
Sérgio Augusto Baldin Junior, 
Diretor-Presidente dos Salesia-
nos; Bethi dos Santos Moreira, 
Coordenadora; Sandra Santos 
Soares, Assistente Social IA3, 
Mary Lucy Siqueira Soares; 
Vice Diretora, Paulo Roberto 
O. Soares, Conselho Fiscal; Ail-
ton José Agostim, Supervisor 
de Ensino; Elizabeth Santos 
de Oliveira, Assessoria Direto-
ria de Ensino; Maria Eduarda 
N. Marcondes – Psicóloga da 
APAMEX; Moacir Ferreiro dos 
Santos, Coordenador Amor 
Exigente; Maria Inês Santos, 
Secretária C.S. Francisco; Ma-
ria Gorete Gomes de Araújo, 
Coordenador C.S. Francisco; 
Helison de Oliveira, Coorde-

Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
inicia seus trabalhos visando interação entre as entidades

Criação da Secretaria Municipal de Assistência Social, compromisso do Prefeito, também foi tema da reunião 
que visa, ainda, apresentar soluções para melhorar o atendimento envolvendo o menor e o adolescente

nador Corp. Musical Euterpe; 
Deoclécio Agnaldo A. Andrade, 1º 
Sargento da Polícia Militar; Rose 
de Cássia Raposo, Drads; Márcio 
Lima de Sá Macedo, Diretor Téc-
nico; José Eduardo dos Santos, 
Conselho Tutelar; Cristina Ap. 
S.M, Conselho Tutelar; Maria 
Aparecida Monteiro, Conselho 
Tutelar; Admauro de S. Nunes, 
Gestor; Andréa Aparecida B. Dos 
Santos, Assistente Social; Regina 
de Souza Faria, Diretora e Carlos 
Adriano Alves, Assistente Social.

O Presidente da Frente, vere-
ador Rafael Goffi  explicou que a 
esta reunião tem o objetivo de co-
meçar um trabalho para melho-
ria na interação entre os órgãos  
(conselhos e entidades) e que 
toda a rede de proteção à crian-
ça e ao adolescente funcione de 
modo integrado. Posteriormente, 
deverá ser elaborado um projeto 
de lei que vai regulamentar todo 
esse fl uxo. 

O vereador Renato Cebola, 
acrescentou que o objetivo dessa 
Frente Parlamentar Municipal 
é buscar resultados e melhorias 
conforme exemplos de outras ci-
dades. 

Dentre os principais assun-
tos abordados foi destacado a 
necessidade de adaptação dos 
tipos de serviços prestados pelas 
entidades, não só a regulação dos 
programas das entidades, como 
também a questão do recebimen-
to de subvenções, que atrapalham 
o andamento dos serviços na área 
assistencial, que deve estar de 
acordo com a legislação. Também 
foi levantada a questão da ade-
quação das entidades para a nova 
regulamentação, a realização de 
estudos visando a abertura de 
um novo chamamento público e 
a celebração de novos contratos. 
Outra questão levantada foi com 
relação aos projetos que já de-
ram entrada com as adequações 
exigidas e ainda não obtiveram 
retorno.

As entidades também pe-
dem ao Executivo urgência na 

criação da Secretaria de As-
sistência Social, compromis-
so assumido pelo prefeito.
Na área de atuação das entida-
des foi discutida a realização de 
medidas efi cazes para tratar do 
crescente aumento nos casos de 
suicídio, automutilação e crimes 
cometidos por adolescentes. 

A Frente destacou que é pre-
ciso diferenciar e atuar em duas 
áreas, com medidas preventivas 
e medidas urgentes. Uma das 
medidas é a disponibilização de 
uma equipe técnica do Conselho 
Tutelar nas Delegacias. Também 
foram discutidos os modelos 
de fl uxo para o atendimento de 
ocorrências e maus-tratos envol-
vendo o menor e o adolescente.

A questão da falta de repas-
se de verba foi também muito 
destacado entre as entidades. A 
Apamex, que atualmente aten-
de 40 pessoas com problemas 
de uso de drogas e tem mais 
de 41 pessoas na fi la de espera, 
mas corre o risco de não atender 
mais por falta de apoio e verba. 
As instituições contam com uma 
gama de voluntários, mas há a 
necessidade de regulamentação.

O vereador Rafael Gof-
fi pediu às entidades que ao 
protocolarem documentos de 
solicitações no Executivo, tam-
bém oficie cópia ao Legislativo 
para que os vereadores possam 
acompanhar e fiscalizar os pe-
didos. Lembrou ainda, o caso 
da centenária Banda Euterpe, 
que possui lei específica e está 

dispensada de chamamento pú-
blico, porém não recebe a con-
trapartida do município.

Rafael Goffi ressaltou a im-
portância desta Frente, cria-
da a partir de uma audiência 
pública que teve como foco a 
discussão da violência e abuso 
sexual contra crianças e adoles-
centes, com a participação da 
sociedade, dos vereadores, de 
autoridades e representantes 
dos Conselhos ligados à defesa 
dos direitos das crianças e ado-
lescentes. 

Essa discussão trouxe inú-
meros pontos reflexivos, porém 
o ponto mais importante foi 
saber que, infelizmente, nossa 
cidade não possui uma rede in-
tegrada objetivando a proteção 
dos direitos das crianças e ado-
lescentes. “Enquanto represen-
tantes da população, estamos 
exercendo o cargo de verea-
dor, é nosso dever, de alguma 
forma, mudar este quadro. É 
nosso dever unir esforços ob-
jetivando que o panorama so-
cial de defesa dos direitos da 
criança e adolescente mude em 
nossa sociedade”, conclui o ve-
reador Rafael Goffi. 

A próxima reunião será re-
alizada no dia 16 de agosto de 
2017, às 9 h, no Auditório Ve-
reador Vitório Cassiano, da Câ-
mara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, localizada à rua 
Alcides Ramos Nogueira, 860 
– Loteamento Mombaça, Pin-
damonhangaba.

LUIZ CARLOS PINTO

EXTRATO – PREGÃO 
PRESENCIAL N° 07/2017

A Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba informa que 

se acha aberto pregão presencial 

nº 07/2017, com encerramento 

dia 15/08/2017, às 08h30min, 

com objetivo de contratar empresa 

especializada em prestação de serviços 

para troca das luminárias do plenário, 

com fornecimento de 95 (noventa e 

cinco) luminárias de LED com seu 

respectivo driver multitensão. Mais 

informações pelo telefone (12)3644-

2250 ou na Câmara, localizada na 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 

– Mombaça, mesma localidade, das 

08h00 às 12h00 e das 13h30min às 

17h30min, inexistindo custo para 

retirada na Câmara. O edital também 

estará disponível pelo site www.

pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Mobilidade Urbana”. O 
vereador disse que to-
dos os interessados que 
almejam discutir essa 
questão sobre a criação 
deste Conselho estão 
convidados a participar.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 021/2017 de “Aquisição de cimento Portland, 
conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais, para ser utilizado em 
diversas obras no Município de Pindamonhangaba e pela Usina de Asfalto e Artefatos de 
Concreto pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 31/05/2017: 

 
ATA nº 063/2017 Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 SC Cimento Portland (Saco com 50 kg) CP II E 
32 

Votoran 17,93 5.600 

02 SC Cimento Portland (Saco com 50 kg) CP III Votoran 16,50 8.400 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 023/2017 de “Aquisição de agregados para serem 
utilizados pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto em diversas obras do município, 
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
22/05/2017: 

 
ATA nº 060/2017 Empresa: SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 M³ Pó de pedra proveniente de rocha balsatica, 
para composição de usinado pré misturado a 
frio, passando 100% na peneira 1/8” 
(3,17mm) 

Santa 
Cornélia 

34,10 3.000 

03 M³ Pedrisco proveniente de britamento de 
pedra para usina de asfalto, pontiagudo, 
grosso 

Santa 
Cornélia 

64,60 3.000 

ATA nº 061/2017 Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 M³  
Pedra Britada nº 02 

Granito 50,10 500 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 024/2017 de “Aquisição de cal hidratada e cal para 
pintura com fixador, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais pelo 
período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 
12 meses, assinadas em 29/05/2017: 
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ATA nº 062/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIA LTDA EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 SC Cal hidratado 20kg Tradical 8,62 2.000 

02 SC Cal para pintura 8kg com fixador Tradical 9,00 200 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 038/2017 de “Contratação de empresa para locação de 
estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e 
operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins para atendimento apoiar as 
festividades do calendário oficial do Município de Pindamonhangaba e eventos realizados pela 
Prefeitura por um período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 07/06/2017: 
 

ATA nº 064/2017 Empresa: SBS EVENTOS LTDA ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - CAMARIM TENDA 
Camarim Tenda - Tenda 4x4 metros tipo pirâmide 
contendo: Fechamento e cobertura em lonas tipo MP 
10320, ou chapas zincadas em todas as laterais, 
sistema de fechamento, e piso acarpetado na cor 
cinza, com mesa e quatro cadeiras, uma arara, e um 
espelho de corpo inteiro, porta com chave. Sistema de 
aterramento contra descarga elétrica e seu respectivo 
laudo técnico e ART. Anotação de responsabilidade 
técnica referente à estrutura/serviço requisitado, 
entregue antes do início dos serviços. Anotação de 
responsabilidade técnico referente ao material 
utilizado na cobertura das estruturas de acordo com 
as exigências do Corpo de Bombeiros, referente às 
estruturas/serviços solicitados. Extintor de incêndio 
conforme legislação. 

SBS 882,09 30 

02 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - CARRETA CAMARIM 
Carreta Camarim - 2 camarins no tamanho mínimo de 
2,30 metros por 5,00m, 02 jogos de estofados fixo 
com 08 lugares, 02 mesas com 04 cadeiras, 02 ar 
condicionados, 02 banheiros medindo 1,50x1,50 
metros com vaso sanitário, descarga com válvula 
hidra, 02 pias com água corrente para higienização, 
02 espelhos, 02 gabinetes para materiais, 02 araras 
ou suportes para cabides, 02 frigobares, paredes 
revestidas, piso tipo paviflex, iluminação para 
maquiagem, uma plataforma medindo 1,50x4,00 
metros, com acesso direto a área de espera, medindo 
3,00x2,60 metros, sistema de coleta de resíduo, com 
limpeza diária, e abastecimento de material de higiene 
(detergente para limpeza de mão, papel higiênico). 

SBS 5.000,00 5 

03 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - POSTO DE GUARDA 2,50 X 2,50 
Posto de Guarda - torres em estrutura metálica na 
medida de 2,50x2,50 com guarda corpo, com escada 
de acesso, coberto com lona branca, anti-chama, 
impermeável, anti-mofo, com piso a 1,00 metro de 
altura do chão. 

SBS 650,00 20 
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04 Mt PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - GRADES DE CONTENÇÃO 
Grade de Contenção - grades de contenção de público 
com altura de 1,20 comprimento de 2 metros, com 
engates de travamento, com vãos inferiores a 20cm 
em estrutura metálica galvanizada. Unidade de 
requisição; metro linear por dia. 

SBS 4,50 10.000 

05 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - COBERTURA TIPO DUAS ÁGUAS 
(GALPÃO) 
Cobertura tipo duas águas (galpão) - medindo de 4 
metros a 40 de frente, podendo variar na 
profundidade a cada 5 metros, com pé direito de 3 a 
8 metros, de acordo com a solicitação do requisitante, 
fixados no chão através de sapatas montado em 
estrutura tubular ou treliçada galvanizada ou em 
estrutura de alumínio, coberto com lona MP 10320, 
anti-chama com seu respectivo laudo técnico de 
adição de anti-propagante de fogo, com fechamento 
laterais, e frontal, em toda sua extensão. As lonas de 
coberturas deverão ser impermeável, anti-mofo e, 
modeladas e soldadas por sistema de alta frequência 
nas emendas, fixadas na estrutura com cordas 
traçadas de polipropileno e fita adesiva tipo gancho e 
argola. Sistema de aterramento contra descarga 
elétrica e seu respectivo laudo técnico e ART. 
Anotação de Responsabilidade técnica referente a 
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do início 
dos serviços. Anotação de responsabilidade técnica 
referente ao material utilizado na cobertura das 
estruturas de acordo com as exigências do Corpo de 
Bombeiros, referente as estruturas/serviços 
solicitados. Extintor de incêndio conforme legislação. 

SBS 12,10 30.000 
 

06 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - PISO ELEVADO ACIMA 20 CM 
Piso elevado acima de 20cm - montado em quadros 
retangulares de 2x1 metros, com altura de 7 a 10cm, 
em estrutura metálica tipo metalon de no mínimo 
3mm de espessura galvanizado, ou alumínio, com 
revestido na parte superior com madeira tipo 
compensado naval com anti-derrapante, na cor preta, 
devendo estar sobre estrutura metálica para 
sustentação do piso na altura de 0,20 metros até 3,0 
metros de altura de acordo com as orientações do 
contratante, com guarda corpo lateral, em toda a 
extensão do piso na parte superior, escadas que se 
fizerem necessárias ao acesso de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, proteção para impedir o acesso a parte inferior 
das estruturas. Sistema de aterramento contra 
descarga elétrica e seu respectivo laudo técnico e 
ART. Anotação de responsabilidade técnica referente 
a estrutura/serviço requisitado, entregue antes do 
início dos serviços. Extintor de incêndio conforme 
legislação vigente. 

SBS 8,73 10.000 
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07 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - COBERTURA TIPO CB 
Cobertura tipo CB - Cobertura tipo chapéu de bruxa, 
podendo ser requisitado nos tamanhos 3x3 metros, 
4x4 metros, 5x5 metros, e ou 10x10 metros, com pé 
direito medindo no mínimo variando de acordo com o 
requisitante de 2,50 metros a 4 metros em relação ao 
solo. Cobertura deverá ser confeccionada em lona 
vinílica branca, tipo MP 10320, com laudo técnico de 
adição de anti-propagante de fogo, impermeável, 
anti-mofo e auto-extinguível, modeladas e soldadas 
por sistema de alta frequencia nas emendas, fixadas 
na estrutura com cordas traçadas de polipropileno e 
fita travada em gancho e argola, sistema de calhas 
em estrutura metálica, com escoamento nos quatro 
pés, estruturas em aço carbono galvanizado, ou 
alumínio de com no mínimo 02mm, de espessura, 
devendo ainda, quando solicitado pelo contratante, 
ser fechada nas laterais, frente e ou fundo, com 
lonas, ou com balões com no mínimo 30cm de tampo. 
Sistema de aterramento contra descarga elétrica e 
seu respectivo laudo técnico e ART. Anotação de 
responsabilidade técnica referente a estrutura/serviço 
requisitado, entregue antes do início dos serviços. 
Anotação de responsabilidade técnica referente ao 
material utilizado na cobertura das estruturas de 
acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros, 
referente as estruturas/serviços solicitados. Extintor 
de incêndio conforme legislação. 

SBS 6,10 70.000 

08 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - ESTANDE COM FORRO- M² 
Estande com Forro - Montagem em placas TS e 
estrutura de alumínio formato octanorme com forro. 

SBS 83,00 500 

09 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - TRELIÇA DE ALUMÍNIO 
Estrutura treliça de Alumínio - Montagem de estrutura 
de K30 e ou box truss, para sustentação de 
equipamentos e montagem de sinalização. 

SBS 25,00 3.000 

10 Mt PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - FECHAMENTO METÁLICO 
Fechamento metálico - fechamento em placas 
metálicas, com esbirras para fixação e sem pontas de 
lança, com portões para saídas de emergência, 
visando ao isolamento da área do evento, disciplinar a 
entrada de público para controle de segurança e 
isolamentos de back-stage. 

SBS 4,10 12.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCES-

SOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 
Nº 085/2017 (PMP 20308/2017) – 
reabertura 
Para “ata de registro de preços, 
conforme planilha FDE e exigên-
cias do Termo de Referência, para 
serviços de empresa especiali-
zada de engenharia com forneci-
mento de materiais, mão de obra 
e equipamentos, para serviços de 
manutenção em cobertura em es-
trutura de madeira para telha ce-
râmica para reforma dos telhados 
e reforma das instalações hidráu-
lica e elétrica incluindo SPDA das 
edificações de unidades escola-
res e creches da rede municipal 
de ensino pelo período de 12 me-
ses”, com entrega dos envelopes 
até dia 15/08/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 104/2017 (PMP 
23488/2017)
Para “contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviço de imunização e controle 
de pragas urbanas nos prédios da 
Secretaria de Educação e Cultu-
ra, por um período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até 
dia 14/08/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no 
site www.pindamonhangaba.sp.
gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 153/2016 (PMP 
15994/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, 
de 13/07/2017, ao contrato 
172/2016, que cuida de “contrata-
ção de empresa especializada na 
prestação de serviço em apoio à 
operacionalização d fornecimen-
to do programa de educação, 
monitoramento e controle dos 
pacientes portadores de diabetes 
tipo 1, tipo 2 e gestacional insu-
lino dependentes”, para prorro-
gação até 21/07/2018, e reajuste 
de 2,4738% conforme variação 
do IPC FIPE, passando o valor 
para R$ 242.248,06, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empre-
sa Cedlab Centro de Diagnóstico 
Laboratorial Ltda EPP, a Sra Ale-
xandra Manfredini Ferreira dos 
Santos. 

Pindamonhangaba 
participa de 9 a 13 de 
agosto, dos Jogos Re-
gionais do Idoso, em 
São Sebastião. No total, 
101 atletas representa-
rão a cidade na compe-
tição e a apresentação 
da delegação de Pinda 
será realizada, oficial-
mente, nesta quinta-fei-
ra (3), às 18 horas, na 
sala de ginástica do CE 
“João do Pulo”.

Na ocasião, o prefeito 
Isael Domingues, a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade Cláu-
dia Domingues e patro-
cinadores conhecerão 
os atletas da melhor 
idade que representa-
rão a cidade nas 12 mo-
dalidades que Pindamo-
nhangaba vai disputar 
nesta edição dos Jogos: 
atletismo, bocha, bura-
co, coreografia, damas, 
dança de salão, dominó, 

natação, tênis de mesa, 
truco, vôlei adaptado e 
xadrez.

Após a apresentação 
oficial das equipes, será 
realizada uma reunião 
técnica entre atletas e 
comissão.

Os Jogos Regionais 
do Idoso são uma re-
alização do Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado de São Paulo e, 
em Pindamonhangaba, 
contam com o apoio do 
Fundo Social de Solida-
riedade do município.

Na manhã de ter-
ça-feira (1), os atletas 
participaram do exame 
médico, no GE Juca 
Moreira e receberam 
suas camisetas oficiais, 
das mãos do secretá-
rio de Esporte, Everton 
Chinaqui, do diretor de 
Esportes Antonio Mace-
do e do diretor de Lazer, 
João Roberto.

Delegação que representará Pinda nos 
JORI será apresentada oficialmente

Secretário e diretores da Semelp realizaram entrega simbólica de camisetas para os atletas Ilse, 
Nair, Aurelio e Osmar (Mazinho), todos do vôlei adaptado, acima de 70 anos 

Divulgação

sporteE
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QUARTA-FEIRA

Santa Casa da Misericórdia tem manhã 
diferente com o “Doutor Espaguetti”
Roberto Ravagnani é o fundador do Grupo “Doutores Cidadãos” e trouxe seu 
personagem ‘Dr. Espaguetti Saracura’ para alegrar a manhã do hospital

TEXTO E FOTOS: JOYCE DIAS

Sorrisos, aplausos, desa-
bafos e gratidão. São as 
palavras que traduzem 
a manhã da última ter-

ça-feira (1°/8) na Santa Casa da 
Misericórdia de Pindamonhan-
gaba. Em meio à luta de vencer 
doenças que geram dores e re-
ceios, o ‘Doutor Espaguetti’ do 
grupo “Doutores Cidadãos” veio 
para a cidade trazer muita ale-
gria e esperança para o hospital.

Roberto Ravagnani, coor-
denador dos “Doutores Cida-
dãos”, se transformou no ‘Dr. 
Ispaguetti Saracura’ e visitou 
quartos das Clínicas Geral, Mé-
dica e Cirúrgica do hospital. Ele 
passou pelos locais espalhando 
alegria e esperança para adul-
tos e idosos. Lágrimas de medo 
e de dor se transformaram em 
sorrisos que transpareceram es-
perança e gratidão. “Para mim o 
bom resultado são os sorrisos, a 
partir do primeiro eu já estou lu-
crando. E isso que vale a pena”, 
conta Roberto Ravagnani.

O grupo “Doutores Cida-
dãos” é um grupo com cerca de 
300 voluntários que buscam 
mostrar as possibilidades do 
voluntariado. “A missão é que 
as pessoas percebam que com 
muito pouco nós podemos dar 
momentos diferentes para essas 
pessoas”, acrescenta o coorde-
nador do grupo.

A paciente Josilaine Cristi-
na de Souza está internada há 
dez dias, e fi cou encantada com 
a visita, devido à oportunidade 
de se desligar da rotina do hos-

pital. “Não é confortável fi car 
aqui, então a visita dele alegra 
e dá uma motivação a mais por-
que você fi ca bem mais anima-
do. Com certeza, foi fantástica”, 
declara.

O “Dr. Espaguetti” busca 
atender os pacientes de manei-
ra diferente. Ele troca as palha-
çadas e brincadeiras por muita 
atenção e paciência ao oferecer 
a eles a oportunidade de de-
sabafarem e de esquecerem o 
sofrimento. Apesar da enfermi-
dade, os sorrisos causados pela 
inusitada visita, são capazes de 
preencher qualquer espaço que 
tenha angústia ou preocupação. 
A alegria é garantida!

“Doutor Espaguetti” 
representou o grupo 
‘Doutores Cidadãos’ 
com o projeto Em 
todos os Cantos

Os pacientes puderam se desligar da rotina do hospital com a visita do “Doutor Espaguetti”

Roberto troca as palhaçadas e brincadeiras pelo trabalho voluntário de ouvir e dar 
atenção aos pacientes e seus acompanhantes

O “Doutor Espaguetti” animou os pacientes do hospital 
transformando qualquer dor em alegria

A manhã do hospital foi de muita distração com o “Doutor Espaguetti”
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