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Começam as 
obras do Centro 
de Proteção 
aos Animais

As obras do Cepatas - Cen-
tro de Proteção e Atendimento 
aos Animais - tiveram início em 
uma área dentro do Parque da 
Cidade. As atividades estão em 
fase de fundação e o local conta-
rá com canis e gatis - incluindo 
maternidades específi cas -, área 

para animais de grande porte, 
solário, acolhimento, área livre 
fechada para atividade física dos 
animais, além de clínica com 
consultório, sala de repouso, de 
cirurgia, de internação, entre 
outros espaços como escritórios 
e depósitos.

O local oferecerá toda a estrutura para conforto e atendimento de 
qualidade de cães e gatos destinados à adoção

Nova Gokula promove “Festival das Cores” em setembro

Será a terceira edição do festival, que a cada ano atrai mais visitantes à Fazenda Nova Gokula

Celebrando a entrada da pri-
mavera, a Fazenda Nova Gokula 
realizará, de 7 a 10 de setembro, 
o Festival das Cores.  O evento 
acontecerá durante o maior fes-
tival internacional de música 
devocional realizado no Brasil, 
o tradicional Kirtan Fest, que 
trará para Pindamonhangaba 
diversos músicos estrangeiros e 
show de mantras.

Em 2017, o Programa 
Escola da Família, do 
governo Estadual, comple-
ta 14 anos de vida. Para 
comemorar o aniversá-
rio, a Diretoria Regional 
de Ensino realizará neste 
sábado (26), um grande 
evento na praça Monse-
nhor Marcondes.

ESCOLA DA FAMÍLIA 
COMPLETA 
14 ANOS COM 
EVENTO NA PRAÇA
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* José Valdez de Castro Moura

OBRIGADO, MINHA QUERIDA ESCOLA!

No início de agosto deste ano 
de 2017, comemorou-se o cin-
quentenário de atividades da Fa-
culdade de Medicina de Taubaté, 
na qual, há 40 anos, iniciei a mi-
nha Vida Universitária. Recordo 
bem da luta do começo: o Concur-
so para Professor Assistente em 
1977, quando fomos aprovados: 
Dr. Roberto Carlos P. de Almeida, 
Dr. José Luis Castro de M. César, 
pediatras de renomada carreira 
em Pindamonhangaba e eu.

Foram 40 anos de muito 
amor e dedicação. Nesse mo-
mento, a minha alma comovida 
se volta para centenas de pessoas 
que merecem receber a minha 
medalha de agradecimento: 
meus saudosos pais, meus 
irmãos, enfi m a minha família 
representada na pessoa nobre 
da minha fi el companheira 
professora Helena e dos meus 
fi lhos José Henrique, Eduardo e 
Fernando. Quantas personalida-
des de escol tornaram a minha 
caminhada mais leve, retirando 
as pedras do caminho, aplainan-
do os desníveis, me concedendo 
segurança! São tantas, mas entre 
elas, me lembro muito bem: Dr.
José Luis Castro de Mello César, 

um amigo - irmão, Dr. Enrico 
que me deu o máximo de apoio 
para que eu fi zesse a minha Pós-
Graduação na USP (Mestrado e 
Doutorado), os companheiros 
da Faculdade, professores-dou-
tores: Ciro Bertoli, Celsinho, 
Adriana, Ricardo, Maristella, 
João Diniz, entre muitos, e os 
mestres: professores doutores 
Barros e Woiski, ex-chefes do 
Serviço de Pediatria, de saudosa 
memória. Como não agradecer o 
carinho inexcedível dos queridos 
alunos, quando muitos deles são 
hoje professores, que passaram 
na Pediatria e Adolescência, 
principalmente àqueles que tive 
a honra de orientar os Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCCs)? 
Todos muito presentes na minha 
memória e no meu coração!

O dia 5 de agosto foi his-
tórico! Nesse dia, centenas de 
ex-alunos e alunos, professores, 
funcionários, compareceram 
em massa no velho Campus do 
Bom Conselho, numa linda festa 
de congraçamento e ao baile do 
Jubileu de Ouro, onde estive pre-
sente para apresentar o poema 
dedicado ao Cinquentenário da 
Velha Escola. Ei-lo:
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ODE À FACULDADE DE MEDICINA DE TAUBATÉ 
NO SEU CINQUENTENÁRIO

Escola, minha Escola! Quem diria!
Estamos, frente a frente, e nos sentimos no Velho Bom Conselho, 
palco de tantos sonhos,angústias e       de inesquecíveis aventu-
ras!
Faculdade amada, onde estão os teus fi lhos? Os Josés, Joões e 
Teresas,
Anas e Patrícias?
Muitos deles residem na casinha da nossa saudade;
outros estão na caminhada, na travessia da vida, altivos e dignos!
Não foi isto o que nos ensinaste: dignidade e altivez?
Por isso, aqui estamos para dizer-te mais que um “Muito Obriga-
do”!
Queremos ser merecedores de ti: da tua linda História!
Somos Médicos e Médicas que, ao pensarmos em ti, 
nossa alma jamais anoitecerá!
Tua santa lembrança confi dencial ressoará conosco, 
para consolo de muitos e esperança de todos!
Tua evocação nos trará, por todo nosso viver, a alegria colada no 
corpo,
impregnada nas mãos e calçada nos pés para a caminhada 
sobre o horizonte tão sem fi m!
QUERIDA FACULDADE DE MEDICINA DE TAUBATÉ,
que sejas a nota mais doce e terna no diapasão da nossa existência!
Estrela Dalva do nosso viver, nenhuma força do mal te atingirá,
porque, qual Fênix, ressurgirás das cinzas com todo teu resplen-
dor!
Nada conspurcará a tua alma, porque novos e velhos “vikings” 
surgirão
 intrépidos para te defender!
FACULDADE INESQUECÍVEL E VENERADA,
tua imagem sacrossanta seguiremos contemplando, 
sacudindo o pó do tempo,
Carregando, com orgulhos, os sorrisos de meio século 
e os sonhos dos cinquent’anos! 

Com o coração batendo forte pela emoção indescritível, 
recebi, naquela histórica noite, a placa com os dizeres: 

“MEIO SÉCULO DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO 
Homenageamos o grande mestre e professor Doutor José Valdez 
de Castro Moura, desta gloriosa Faculdade de Medicina, represen-
tando todos os mestres. A vocês, que se doaram inteiros e compar-
tilharam seus sonhos para que pudéssemos realizar os nossos, não 
bastaria um muitíssimo obrigada. Mas é o que acontece agora,-
quando procuramos exprimir uma emoção que palavras difi cil-
mente traduziriam. Só encontramos, Muito Obrigado!” 
Associação de Ex-alunos FMT- Gestão 16/18.

As palavras não conseguem dizer o que se passa no interior da 
minha alma!Minha profunda gratidão, meus queridos alunos de 
todos os tempos e estimados professores, grandes companheiros 
dessa jornada.Viva a FACULDADE DE MEDICINA DE TAUBATÉ! 
DEO GRATIAS!

Estão abertas as inscrições 
para o vestibular Fuvest

Prouni oferece vagas remanescentes 

Os candidatos que pre-
tendem concorrer a uma 
vaga na USP (Universi-
dade de São Paulo) já po-
dem se inscrever no ves-
tibular 2018 da Fuvest. 
O prazo vai até as 23h59 
do dia 11 de setembro. A 
inscrição deve ser reali-
zada exclusivamente pela 
internet no site https://
www.fuvest.com.br. A 
taxa de inscrição custa R$ 
170.

Estudantes que cursa-
ram ou estejam cursando 
o Ensino Médio em es-
colas da rede pública do 
Brasil poderão ganhar 
acréscimo na nota da pro-
va da 1ª fase, para efeito 
de progressão à 2ª fase do 
vestibular, e na nota fi nal 
de classifi cação. Para isso, 
o candidato deve optar na 

inscrição pelo Programa 
de Inclusão Social da USP 
(Inclusp).

São 182 cursos ofere-
cidos em 42 unidades de 

ensino distribuídas em 
oito campi no Estado de 
São Paulo, nas cidades 
de Bauru, Lorena, Pi-
racicaba, Pirassununga, 

Ribeirão Preto, Santos, 
São Carlos e São Pau-
lo. A prova da primeira 
fase será no dia 26 de 
novembro.

As inscrições para va-
gas remanescentes do 
Programa Universidade 
para Todos (Prouni) ter-
minam nesta sexta-feira 
(25) para os candidatos 
que não estiverem matri-
culados em instituição de 
educação superior.

No total, são ofereci-
das 77 mil bolsas rema-
nescentes das 147,4 mil 

ofertadas na chamada re-
gular referente ao segun-
do semestre deste ano. 

Para os estudantes 
que já estão matricula-
dos, o prazo fi nal é 30 de 
outubro. As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
do Prouni.

Podem se inscrever 
para as vagas remanes-
centes aqueles que par-

ticiparam do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) a partir da edição 
de 2010 e obtiveram nota 
média igual ou superior a 
450 pontos e superior a 0 
na redação.

O Prouni oferece bol-
sas de estudo integrais 
e parciais (50%) em fa-
culdades privadas, em 
cursos de graduação e 

sequenciais de formação 
específi ca.

Para concorrer à bol-
sa integral, o candidato 
deve comprovar renda 
familiar bruta mensal de 
até um salário mínimo e 
meio por pessoa. Para a 
bolsa parcial, a renda fa-
miliar bruta mensal deve 
ser de até três salários 
mínimos por pessoa

Novas regras viabilizam 
descontos em passagens 
interestaduais

Em agosto, a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) publi-
cou uma resolução que 
muda a forma como as 
empresas de transporte 
rodoviário interestadual 
oferecem descontos aos 
usuários. A medida possi-
bilitará aos consumidores 
escolher as ofertas mais 
vantajosas.

Antes, as empresas já 
podiam oferecer tarifas 
promocionais, mas havia 
restrições. Além de se-
rem obrigadas a comuni-
car previamente sobre a 
promoção para a ANTT 

(exigência que agora é dis-
pensada), as companhias 
deveriam ceder desconto 
na linha inteira. Com a 
nova resolução, o descon-
to pode ser praticado em 
trechos da viagem.

Caso o cidadão con-
sidere que as empresas 
estejam descumprindo 
as regras estabelecidas 
pela ANTT, ele pode re-
gistrar uma denúncia ou 
reclamação por meio 
da ouvidoria da ANTT. 
A agência atende pelo 
e-mail ouvidoria@antt.
gov.brou pelo telefone 
166. A ligação é gratuita.

Em favor da 
causa animal   

           

Receber o atual Abrigo Municipal de Ani-
mais e oferecer toda a estrutura necessária 
para conforto e atendimento de qualidade a 
cães, gatos (destinados à adoção) e animais de 
grande porte recolhidos nas ruas. Essas são as 
funções principais do Cepatas (Centro de Pro-
teção e Atendimento aos Animais) de Pinda-
monhangaba.

O projeto, que agrada moradores e, princi-
palmente os defensores da causa animal, co-
meça sair do papel e ganhar vida. Isso porque 
de acordo com informações da prefeitura, a 
obra está em fase de fundação e logo se tor-
nará realidade. A Secretaria de Serviços Pú-
blicos é responsável pela execução da  obra e a 
iniciativa só será possível graças a gestão in-
tegrada e a parceria de diversas secretarias. 

O Cepatas será construído em uma área en-
tre o lago e o palco de alvenaria do Parque da 
Cidade, e contará com canis e gatis – incluin-
do maternidades específi cas – e área para 
animais de grande porte, solário, acolhimen-
to, área livre fechada para atividade física dos 
animais, além de clínica com consultório, sala 
de repouso, de cirurgia e de internação, entre 
outros espaços.

Com o espaço concluído, a proposta é me-
lhorar o acolhimento dos animais, a preven-
ção e a saúde, além de estimular a adoção res-
ponsável e promover mais ações educativas 
como o evento “Animacão Legal”, que já teve 
três edições este ano.

Uma gratifi cante homenagem de ex-alunos
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Prefeitura inicia obras do Cepatas

Gerdau abre inscrições para 
programa Jovem Aprendiz em Pinda

Escola da Família complEta 14 anos com EvEnto na praça  

As obras do Ce-
patas - Centro de 
Proteção e Aten-
dimento aos Ani-
mais - tiveram iní-
cio em uma área 
dentro do Parque 
da Cidade. O local 
receberá o atual 
Abrigo Munici-
pal de Animais 
e oferecerá toda 
a estrutura para 
conforto e aten-
dimento de quali-
dade a cães, gatos 
destinados à ado-
ção e animais de 
grande porte reco-
lhidos nas ruas.

As obras estão 
em fase de fun-
dação e o Cepatas 
contará com canis 
e gatis - inclusive 
com maternida-
des específicas -, 
área para animais 
de grande porte, 
solário, acolhi-
mento, área livre 
fechada para ati-
vidade física dos 
animais, além de 
clínica com con-
sultório, sala de 
repouso, de cirur-
gia, de internação, 
entre outros espa-
ços como escritó-
rios e depósitos.

De acordo com 
informações da 
Secretaria de Ser-
viços Públicos, 
responsável pela 
obra, o Cepatas 
está se tornando 
realidade devido 
a uma gestão in-
tegrada de diver-
sas secretarias. 
“Após finalizar-
mos a construção, 
a Saúde entrará 
no prédio com 
os equipamentos 
adequados, para 
que possamos en-
tregar o Cepatas 

para a população, 
pronto para fun-
cionamento”, ex-
plicou o secretário 
Josué Bondioli. O 
Cepatas ficará lo-
calizado em área 
entre o lago e o 
palco de alvenaria 
do Parque da Ci-
dade.  

Para o prefeito 
Isael Domingues, 
a construção do 
Cepatas se fazia 
necessária para 
que os animais 
abandonados da 
cidade sejam tra-
tados com mais 
respeito. “Nossa 
intenção é melho-
rar o acolhimen-
to e a maneira 
como esses ani-
mais são tratados. 
Isso também é um 
trabalho de saú-
de e prevenção. O 
Cepatas será um 
centro de serviços 
de zoonoses e de 
todo o atendimen-
to necessário aos 
animais, para que 
possam ser coloca-
dos para adoção”, 
explicou o pre-
feito, lembrando 
que paralelamente 
com o atendimen-
to do Cepatas, a 
prefeitura já rea-
lizou os eventos 
como o “Animacão 
Legal” com ações 
educativas, incen-
tivando a adoção 
e preventivas em 
parceria com ins-
tituições ligados à 
causa animal. Ou-
tras ações serão 
realizadas durante 
o ano, voltadas à 
castração e à cons-
cientização visando 
impedir que outros 
cães e gatos sejam 
abandonados.  

Centro de Proteção e Atendimento aos Animais será no Parque da Cidade

origEm do programa
Criado em agosto de 2003 pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o Programa Escola da Família estimula as uni-

dades de ensino públicas estaduais a abrirem seus espaços para a comunidade aos finais de semana. A iniciativa funciona por meio 
de educadores (um supervisor e um professor coordenador do núcleo pedagógico) encarregados pelo programa, de parcerias com 
empresas e organizações não governamentais, e contando com a participação de voluntários e de universitários – que são bolsistas 
do Programa Bolsa Universidade. 

A comunidade encontra nessas escolas espaços de lazer, de acesso a serviços públicos, além de experiência de convívio e solida-
riedade. Em 2016, nesta regional, o Programa Escola da Família realizou 11.655 atividades socioeducativas para mais de 160 mil 
pessoas.

Jovens talentos interes-
sados em atuar em uma 
multinacional terão a chan-
ce de dar os primeiros pas-
sos na carreira com o pro-
cesso seletivo da Gerdau 
voltado a estudantes com 
idades entre 18 e 21 anos 
e que tenham concluído o 
Ensino Fundamental II até 
janeiro de 2018. Conside-
rado uma das principais 
portas de entrada da Em-
presa, o Programa Jovem 
Aprendiz está com inscri-
ções abertas para a usina 
de Pindamonhangaba, no 
Vale do Paraíba.    

 Durante os dois anos do 
programa, os jovens atua-
rão nos períodos da manhã 
e tarde, sendo que no Senai, 
serão capacitados por meio 
de temas teóricos e na unida-

Inscrições seguem até 28 de agosto com vagas para estudantes 
que tenham concluído o Ensino Fundamental II

Em 2017, o Programa 
Escola da Família, do go-
verno Estadual, comple-
ta 14 anos de vida. Para 
comemorar o aniversá-
rio, a Diretoria Regional 
de Ensino realizará neste 
sábado (26), um grande 

evento na praça Monse-
nhor Marcondes em Pin-
damonhangaba. 

A iniciativa reunirá 19 
escolas dos municípios 
que fazem parte do pro-
grama, Pindamonhanga-
ba, Tremembé, São Ben-

to do Sapucaí e Campos 
do Jordão, com atividades 
que englobam os quatro 
eixos trabalhados pelo 
programa: Esporte, Cul-
tura, Saúde e Trabalho. 

Para a praça, as ativi-
dades programadas são: 
“Oficinas de artesanato”; 
“Apresentações de dan-
ça e de música”; “Aferi-
ção de pressão arterial”; 

“Avaliação física”; “Refle-
xoterapia” e “Mostra dos 
trabalhos realizados nas 
escolas”.

O evento é aberto ao 
público e acontecerá das 9 
às 14 horas.

Solidariedade
Durante o primeiro 

semestre deste ano, as 
escolas do programa se 
uniram para realizarem a 

campanha “Lacre Solidá-
rio”, que consistia em ar-
recadar lacres de latas de 
alumínio. Após a venda, 
foi comprada uma cadeira 
de rodas, que será doada a 
uma família que precisa. 

“Além do trabalho dos 
voluntários e dos univer-
sitários, que é essencial, 
o Programa Escola da Fa-
mília é um espaço de so-

lidariedade e de grande 
troca, pois as atividades 
reduzem índices negati-
vos como criminalidade, 
pichação, entre outros, e 
ainda geram interação e 
também renda às famí-
lias e as comunidades”, 
destaca a coordenadora 
geral do programa na re-
gião, a professora Karen 
Aguiar.

Divulgação

Divulgação

de da Gerdau, colocarão 
em prática o que foi assi-
milado nas aulas concei-
tuais.

 A Companhia busca 
40 alunos para os cursos 
de eletricista, mecânico 
de manutenção e me-

cânico de usinagem das 
operações Gerdau S.A 
e Gerdau Summit, joint 
venture entre a Gerdau 
e as companhias japo-
nesas Sumitomo Cor-
poration e The Japan 
Steel Works (JSW), 

em Pindamonhanga-
ba. 

Os interessados de-
vem acessar o portal do 
Senai (www.sp.senai.br). 
Os currículos podem ser 
enviados até 28 de agos-
to, segunda-feira.

Espaço terá canil e gatil, sala de repouso e de internação, clínica, entre outros

Oficinas geram renda e sociabilização

Processo seletivo é voltado para estudantes com idade entre 18 e 21 anos
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17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
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e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
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Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
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Comemorações festivas 
dos 500 anos da Reforma 
Protestante na Câmara de 
Pindamonhangaba reuniu 
autoridades civis e militares, 
pastores e a comunidade 
evangélica da cidade

LUIZ CARLOS PINTO

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PR) 
solicitou através do reque-
rimento nº 2.402, de 07 de 
agosto de 2017, a realização 
de uma Audiência Pública, 
no próximo dia 23 de agos-
to, às 19 horas, no Plenário 
Francisco Romano de Oli-
veira, da Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba, 
visando a criação do Conse-
lho Municipal de Trânsito 
em nossa cidade.

De acordo com o Parla-
mentar, o Conselho Muni-
cipal de Trânsito tem como 
objetivo garantir o acesso às 
informações e a participação 
popular no planejamento, 
operação e fi scalização do 
sistema de Transporte Pú-
blico e Trânsito, objetivando 

Câmara realiza Audiência Pública para 
criação do Conselho Municipal de Trânsito

Evento será realizado no dia 23 de agosto, quarta-feira,
às 19 horas no Plenário Francisco Romano de Oliveira

a integração entre os diferen-
tes modos de transporte e a 
melhoria da acessibilidade e 
mobilidade das pessoas e car-
gas no território do Município, 
contribuindo com a melho-
ria da qualidade de vida e do 
bem-estar dos habitantes de 
nossa cidade.

Para esta primeira reunião 
visando a criação do Conselho, 
foram convocados o Secretário 
de Obras, a Diretora do De-
partamento de Trânsito, um 
representante da Secretaria 
de Saúde na área de reabili-
tação, a senhora Thaís Batis-
ta do Carmo, representante 
do Departamento de Gestão 
institucional e da Central dos 
Conselhos Municipais, além 
da Companhia Polícia Militar 
de Pindamonhangaba, entre 
outras autoridades e persona-
lidades ligadas à área.

A Audiência Pública é 
aberta a toda a população 
com livre acesso às depen-
dências da Câmara, bem 
como poderão fazer suges-
tões e dar suas opiniões a 
respeito do assunto. A Au-
diência Pública para a cria-
ção do Conselho Municipal 
de Trânsito, será realizada 
no dia 23 de agosto de 2017, 
quarta-feira, a partir das 19 

horas, no Plenário “Fran-
cisco Romano de Oliveira”, 
localizado na rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – Lo-
teamento Mombaça. E pode-
rá, ainda, ser acompanhada 
através da transmissão “ao 
vivo” pelo canal 04 da ope-
radora de TV a cabo NET e 
pela internet no portal do 
legislativo: www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br. 

Num dos grandes mo-
mentos das comemorações 
festivas da Comunidade 
Evangélica, a Câmara de 
Pindamonhangaba realizou 
nesta quinta-feira, dia 17 de 
agosto, a Sessão Solene em 
comemoração aos 500 anos 
da Reforma Protestante. O 
plenário fi cou lotado e cerca 
de 400 pessoas comparece-
ram ao evento.

A sessão foi presidida 
pelo vereador Rafael Goffi  
(PSDB) que também foi o 
autor do Requerimento nº 
1.965/2017, de 26 de junho 
de 2017, que deu origem 
ao evento. Além de Goffi , 
participaram da solenidade 
os vereadores Carlos Mou-
ra – Magrão (Presidente da 
Câmara/PR), Jorge Pereira 
Alves – Jorge da Farmácia 
(PR), Roderley Miotto Ro-
drigues (PSDB), Ronaldo 
Pinto de Andrade - Ronal-
do Pipas (PR) e a verea-
dora Gislene Cardoso – Gi 
(DEM). Entre as autorida-
des, estavam presentes o 
Prefeito de Pindamonhan-
gaba, Dr. Isael Domingues; 
a primeira-dama, Cláudia 
Maria Domingues; os Secre-
tários de Esportes e Lazer, 
Everton Chinaqui de Souza 
Lima e de Proteção e Bem-
-estar ao Cidadão, José So-
dário Viana e a 2º Tenente 
do Exército, Maria Apare-
cida Ribeiro Queiroz (que 
representou o Comandan-
te do Batalhão Borba Gato, 
Coronel Luiz Cláudio Brion 
Cardoso).

Ao abrir a sessão, o ve-
reador Rafael Goffi  saudou 
toda a comunidade evangé-
lica da cidade e enalteceu 
a participação efetiva no 
evento festivo da Câmara. 
“Foram 500 anos de muita 
luta, de muito crescimento. 
Temos hoje aqui diversas 
denominações presentes. 
Todos sabemos que a co-
munidade evangélica tem 
um papel importantíssimo 
em nossa cidade e isso é 
pra gente se orgulhar mui-
to. Goffi  completou frisando 
que “a Reforma Protestante 
só fortaleceu o Cristianismo 
em todo mundo e essa ses-
são foi pensada como mui-
to carinho para reconhecer 
o trabalho de todos voces”. 

Comunidade Evangélica lota plenário e Câmara 
de Pindamonhangaba promove Sessão Solene 

para lembrar os 500 anos da Reforma Protestante
Bispos e Pastores das Igrejas Evangélicas receberam Diplomas de Honra ao Mérito; 
Solenidade teve ainda apresentações de Coral, Músicas e Orações alusivas à data

Finalizando Rafael Goffi  fez 
questão de agradecer a par-
ticipação do Pastor Ezequiel 
Braça como um ponto de 
fundamental importância 
para a realização desta ses-
são”.

Em seguida, o Pastor da 
Igreja do Evangelho Qua-
drangular, Rodrigo Posse-
bom fez a Oração inicial da 
noite que foi acompanhada 
com entusiasmo pela grande 
plateia presente.

O orador ofi cial da sessão 
foi o Pastor da Igreja Pres-
biteriana do Brasil, Gabriel 
Aquino da Cruz. Em seu 
pronunciamento, Cruz dis-
correu sobre os primórdios 
da data e afi rmou que “esta 
data é muito importante 
para todos nós”. Pastor Ga-
briel Cruz reforçou que “a 
Reforma Protestante atingiu 
todas áreas da sociedade. 
Atingiu a educação, o con-
ceito de trabalho e até a po-
lítica. A Reforma Protestan-
te trouxe o Estado Moderno, 
com respeito a soberania e 
liberdade de cada País”. Ele 
concluiu salientando que 
“que essa  Reforma Protes-
tante que está completando 
500 anos possa ecoar tam-
bém em nossa cidade, e pro-
mover a transformação que 
todos esperamos”.

Em seguida, a palavra 
foi concedida ao Prefeito 
Dr. Isael Domingues. Em 
seu breve pronunciamento, 
o prefeito saudou a comu-
nidade evangélica e disse 
que “somos cristão da raiz 
e o gesto desta Casa de Leis 
de se fazer um culto a Jesus 
Cristo nos mostra a impor-
tância de glorifi carmos sem-
pre o nosso Deus, que está 
sempre à frente nossas pala-
vras e de nossas ações”.

Chave da Cidade
Na sessão solene um mo-

mento de grande emoção e 
participação da comunidade 
evangélica da cidade, o Pas-
tor Camilo de Lélis Monteiro 
realizou o ATO PROFÉTICO 
com os alunos da JOCUM 
promovendo a entrega da 
chave da cidade ao Prefeito 
Dr. Isael Domingues.

Homenagens
Durante a sessão sole-

ne foram homenageados 
os pastores Airton César 

(Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus – Ministé-
rio Belém), Amaro Ribeiro 
Albino (2ª Igreja Batista 
do Distrito de Moreira Cé-
sar), Euclides Vaz Júnior 
(Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus – Ministé-
rio Belém), Daniel Rodri-
gues dos Santos (Igreja 
Evangélica Assembleia de 
Deus – Ministério Belém), 
Marino Soares de Souza 
(Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus – Ministério 
Madureira), Maurício da 
Cruz Dias (Igreja Evangé-
lica Assembleia de Deus 
– Missão Mundial), Rei-
naldo Carvalho Monteiro 
(Igreja Metodista de Pin-
damonhangaba), Rodrigo 
Camilo de Souza (Igreja 
Bola de Neve de Pindamo-
nhangaba), Mark Jonathan 
Lemos (Igreja FABAD de 
Pindamonhangaba), Edson 
Henrique dos Santos (Igre-
ja Batista do Araretama), 

Cristã) e a pastora Edna 
Ribeiro Martins (Igreja do 
Evangelho Quadrangular de 
Pindamonhangaba). Tam-
bém receberam honrarias 
a Bispa Virgínia Aparecida 

Laurindo Le-
mes (Igreja 
Apostólica Fon-
te da Vida) e os 
Bispos Samuel 
Fontes Bezerra 
(Igreja Assem-
bleia de Deus 
– Ministério 
Antioquia) e 
Davi dos Santos 
Barbosa (Igreja 
Apostólica Fon-
te da Vida). 

A sessão solene contou 
com a participação do Co-
ral da Fundação Vida Cris-
tã (FUNVIC), do Grupo de 
Louvor da Igreja Metodista 
e das integrantes da Casa 
de Recuperação de Meninas 
“Missão Lar” de Pindamo-
nhangaba.

Finalizando a Sessão 
Solene em comemoração 
aos 500 anos da Reforma 
Protestante, a Bispa Zylpa 
Bezerra, da Igreja Assem-
bleia de Deus – Ministé-
rio Antioquia, conduziu a 
Oração de encerramento 
da solenidade.

Jairo Soares Cypriano (Igreja 
UEMOC de Pindamonhan-
gaba), Isaias Henrique Fer-
nandes (Igreja Assembleia 
de Deus – Ministério Rio de 
Janeiro), Marcus David Zie-

mann (Igreja Evangélica de 
Confi ssão Luterana do Bra-
sil), Ésio Moreira da Silva 
(Igreja Evangélica Batista 
de Pindamonhangaba), Luís 
Otávio Palhari (Igreja Vida 

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado:  HELI PALMA DA SILVA-ME
Contrato n.º 008/2017 - PDC n.º 51/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017 - Lei 
Federal 10520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02, de 01/02/10, 
Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas 
redações atuais.
Objeto: Prestação de serviços para troca das luminárias do plenário, com fornecimento 
de 95 (noventa e cinco) luminárias de LED com seu respectivo driver multitensão.
Valor total: R$ 43.560,00 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta reais).

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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Pindamonhangaba está 

realizando um trabalho 
forte na área do turismo. 
Além do fomento local, 
por meio da valorização 
do artesanato, realização 
de festivais gastronômi-
cos que resgatam a cultura 
popular, como o Festival 
Junino, e projeto de en-
volvimento da comunida-
de por meio do “Conheça 
Pindamonhangaba”, entre 
outras iniciativas, o De-
partamento de Turismo da 
Prefeitura está buscando 
meios para investimento 
na parte estrutural turísti-
ca da cidade, via governo 
Estadual e Federal.

O primeiro passo foi 
integrar a cidade no Mapa 
do Turismo Brasileiro, de-
senvolvido pelo Ministério 
do Turismo, por meio da 
participação de Pindamo-
nhangaba na Região Turís-
tica Mantiqueira Paulista.

Na última semana, di-
rigentes de turismo des-
ta região se reuniram no 
Senac de Campos do Jor-
dão para a elaboração da 
primeira etapa do plano 
regional de turismo, que 
visa a regionalização do 
turismo, como instrumen-
to primordial no desen-
volvimento das políticas 
públicas voltadas para 
essa área.

Aprender sobre princí-
pios básicos para a cria-
ção de cartum e sobre as 
principais diferenças en-
tre cartum, charge e cari-
catura, além de ter acesso 
a boa parte da história do 
desenho de humor ao re-
dor do mundo. Esses fo-
ram alguns conceitos que 
cerca de 70 crianças da 
Escola Municipal Profes-
sor Moacyr de Almeida, 
do bairro Jardim Bela Vis-
ta, aprenderam por meio 
da “Ofi cina de Cartum” 
do artista plástico e cartu-
nista Francisco Machado, 
na última sexta-feira (18). 
Um dos diferenciais desta 
ofi cina foi a tradução em 
libras, destacando a im-
portância da inclusão na 
educação. 

Os alunos souberam 
como se cria olhos, boca, 
nariz, orelhas e expres-
sões nos cartuns; ficaram 
conhecendo o proces-
so criativo das charges 
que o artista publica no 
jornal Tribuna do Norte 
(desde fonte de pesqui-
sa, concepção, elabora-
ção da charge, esboço, 
layout e finalização) – e 
ainda aprenderam a fa-
zer cartum de pessoas, 
de animal e do persona-
gem Mickey. No final da 
oficina, os estudantes 
aprenderam a fazer um 
brinquedo óptico utili-
zando uma folha de sul-
fite: o folioscópio – que 
cria o efeito de animação 
ao movimentá-lo. 

Pinda integra Mapa do Turismo Brasileiro

De acordo com a dire-
tora de Turismo de Pinda-
monhangaba, Ana Lúcia 
Gomes Araújo, a partici-
pação de Pindamonhan-
gaba no plano regional de 
turismo resultará, entre 
outros vários benefícios, 
na destinação de recur-
sos orçamentários, anual-
mente, para o desenvol-
vimento do turismo em 
Pindamonhangaba.

Fazem parte, ainda, 
da Região Turística Man-
tiqueira Paulista, os mu-
nicípios de Campos do 
Jordão, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sa-
pucaí, Monteiro Lobato 

e São José dos Campos, 
por meio do Distrito São 
Francisco Xavier.

Plano Municipal

Em paralelo à regiona-
lização, o Departamento 
de Turismo está traba-
lhando no Plano Muni-
cipal de Turismo que faz 
parte das etapas para 
Pindamonhangaba obter 
o título de Município de 
Interesse Turístico.

O título possibilitará 
acesso de Pindamonhan-
gaba a verbas federais 
que também poderão ser 
utilizadas em investi-

Dirigentes de turismo da região debatem políticas públicas voltadas para a área

FESTIPOEMA 
TERÁ NOVAS 
CATEGORIAS: 
VÍDEO E 
FOTOGRAFIA

O XI Festipoema já encerrou as inscrições 
para as categorias de textos mas, neste ano, terá 
duas novidades: as categorias de interpretação e 
registro do Poema em Fotografi a e em Vídeo de 1 
minuto. Ambas estão com as inscrições abertas, a 
todos os interessados.

Para essas duas categorias específi cas, as 
inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela 
internet através do Link:https://goo.gl/zR7RQL , 
até o dia 31 de agosto. Lá, estão disponíveis o 
regulamento e a fi cha de inscrição.

Importante destacar que as imagens e os 
vídeos de 1 minuto serão feitos com base nos 30 
poemas selecionados de forma livre, contanto que 
tenham relação com a interpretação do poema.

As novas categorias do Festipoema são uma 
parceria entre a Alluminare - Escola de Fotogra-
fi a e Criatividade, Academia Pindamonhangaben-
se de Letras (APL)  e o Departamento de Cultura 
da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Todas as dúvidas poderão ser tiradas na Esco-
la Alluminare, pelo Whatsapp (12) 99612-2180 e 
ou pelo e-mail alluminareescola@gmail.com.

Datas e Prazos
As inscrições dos poemas e intérpretes em ar-

tes cênicas foram encerradas no dia 18 de agosto. 
Até o dia 31 de agosto, seguem abertas as ins-
crições para os intérpretes em fotografi a e vídeo 
de 1 minuto. No dia 1º de setembro, será feita a 
divulgação dos poemas selecionados.

Nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro, haverá 
uma ofi cina de interpretação aos inscritos e no dia 
27 será a entrega das fotos e dos vídeos. As apre-
sentações serão nos dias 30 de setembro e 1º de 
outubro, quando também ocorrerá a premiação. 

mentos mais expressivos 
como obras de infraes-
trutura para o turismo, 
tanto na área urbana 
quanto rural, tais como 
manutenção de estradas, 
revitalização de parques 
e da sinalização turística 
em toda a cidade, paisa-
gismo, iluminação, cons-
trução e reformas de par-
ques, teatro e museus, 
entre outras.

A conquista do Plano 
Municipal de Turismo é 
uma das metas da admi-
nistração municipal, para 
o desenvolvimento de 
uma economia alternativa 
em Pindamonhangaba.

Escola Municipal Professor Moacyr de 
Almeida realiza Ofi cina de Cartum

Mariluci Alcides Cam-
pos, professora corres-
ponsável pela Escola, 
ressaltou “quão benéfi ca 
esta ofi cina foi aos alunos, 
trabalhando de forma lú-
dica”, disse. “Nossa esco-
la vem desenvolvendo o 
projeto ‘Um pouco mais 
Sobre Pinda’ e a ofi cina 
foi um momento mági-
co, cheio de descobertas 
para os nossos alunos, 
que estudaram a vida e 
as obras do Francisco, 
um fi lho ilustre de nossa 
cidade. Eles fi caram en-
cantados com a ofi cina, 
pois aprenderam técnicas 
de desenho explorando 

expressões faciais e o de-
senho animado”, contou 
Mariluci. 

Sobre a iniciativa ‘Um 
pouco mais sobre Pinda’ – 
que permite aos alunos co-
nhecerem personalidades 
do município, do passado 
e presente –, a atividade 
deu grande contribuição: 
“O projeto proporcionou o 
conhecimento de um fi lho 
ilustre, o senhor Francisco 
Machado, que por meio da 
ofi cina de cartum, com-
partilhou seu conheci-
mento. Os alunos se senti-
ram capazes de desenhar 
e de ‘sonhar’ com seus 
próprios personagens. A 

interatividade foi um di-
ferencial, pois cada aluno 
conseguiu tirar suas dúvi-
das”, afi rmou a professo-
ra Graciela, do 5º ano A. 
Maria Helena, professora 
do 4º ano B, acrescentou 
que, “durante a visita do 
senhor Francisco, ava-
liamos a sua postura e o 
modo como foi passado o 
seu conhecimento sobre 
várias técnicas de cartum 
aos alunos. Foi muito pra-
zeroso, visto que, os alu-
nos não tiveram muitas 
difi culdades no entendi-
mento e nas práticas dos 
desenhos por eles desen-
volvidos”, relatou.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Artistas interpretam obras selecionadas

Cerca de 70 alunos participaram da Ofi cina de Cartum, dentro do 
projeto “Um pouco mais sobre Pinda”



6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2017

                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº 4.910, DE 15 DE AGOSTO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve NOMEAR os senhores a seguir relacionados para 
comporem a Comissão de Elaboração da Planta Genérica de Valores do Município 
de Pindamonhangaba:

- Vicente Corrêa da Silva – Diretor de  Receitas e Fiscalização Fazendária 
- Engº Germano Miguel de Assis – Diretor de Regularização Fundiária
- Otávio Vieira da Silva – Ofi cial de Administração – Cadastro Físico
- Adilson José Cunha Junior – Programador – Departamento de Tecnologia da 
Informática
- Alexandre de Jesus Silva – Diretor Jurídico Fiscal

 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Memo 124/17-DFF

                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.912, DE 17 DE AGOSTO DE 2017. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento nas Leis Complementares n.º 7, de 13 de 
fevereiro de 2008 e n° 47, de 16 de dezembro de 2014,

RESOLVE
Art. 1º Alterar o inc. I da Portaria Geral nº 4.855, de 22 de maio de 2017, que institui 
a Comissão de Avaliação do Plano de Zoneamento, que passa a vigorar com a 
seguinte indicação:

I – Secretária de Infraestrutura e Planejamento 
     Marcela Franco Moreira Dias
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Memo 237/17-SEP
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. 
II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Agindo no presente - construímos o futuro

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar 

titular Maria Helena dos S. Villa Nova (11 de setembro a 10 de outubro de 

2017), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a 

contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

1º Daniela Ribeiro Tomaz

A Conselheira Suplente acima citada deverá 

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos 

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período 

de férias.

Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos o 2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima 

Rocha.

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2017 (PMP 25619/2017) 
Para “aquisição de materiais para pavimentação, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos”, com entrega dos envelopes até dia 
05/09/17 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. 

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 090/2017 (PMP 21908/2017) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de exames de ultrassonografi a, pelo 
período de 12 meses”, para alteração do termo de referência – Anexo VII, para 
o dia 04/09/2017, com entrega dos envelopes às 08h e início da sessão às 
08h30. 

*** RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO ***

PREGÃO Nº 187/2016 (PMP 18339/2016) 
Foi fi rmada a rerratifi cação, em 25/07/2017, do contrato 203/2016, que cuida 
de “aquisição de dieta enteral líquida para atender o paciente Wilton Cavalheiro 
da Conceição, conforme mandado judicial nº 1001361-05.2016.8.26.0445”, 
para substituição da fi lial da cidade de São José dos Campos, para a matriz 
de Sorocaba, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa BCR Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares 
Ltda ME, a Sra Alessandra Daniele Frizoni. 

             Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Fiscalização de Posturas 
               L I C E N Ç A    E S P E C I A L   PROVISÓRIA 
       PARA TRABALHAR NO DESFILE  07 DE SETEMBRO / 2017  

Data  da  ENTRADA  /  ENCERRAMENTO  no  PROTOCOLO:  

21  à   28  de  AGOSTO  de  2017 

         

       Obs.:  O  PAGAMENTO  DA  TAXA  SOMENTE  NA  RETIRADA  DA   LICENÇA 

 NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DA TAXA 

     Data  da  RETIRADA  das  Licenças :  01,  04,  05  e  06  de  Setembro  de  2017 

Horário:   08:00hs  às  17:00hs  no  Setor  de  Fiscalização  de  Posturas 

 O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G. ou CPF e 

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. 

idadeC

A 8ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde será re-
alizada na próxima sex-
ta-feira (25) e no sábado 
(26), tendo como tema 
“Humanização na saú-
de: direito e deveres de 
todos”. O evento é uma 
realização do Conselho 
Municipal de Saúde, com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

As inscrições para par-
ticipação da Conferência 
estão abertas desde a pri-
meira pré-conferência e 

seguirão até o dia do even-
to. A cerimônia de abertu-
ra será na sexta-feira, às 
18 horas, no auditório da 
Prefeitura. O evento terá a 
palestra “Humanização na 
Saúde: Direitos e Deveres 
de Todos”, com o pales-
trante Donato Medeiros.

No sábado, a confe-
rência será na Etec João 
Gomes de Araújo, na 
Boa Vista, a partir das 8 
horas. Fazem parte da 
programação: Leitura e 
Aprovação do Regimen-

to Interno da 8ª Con-
ferência, palestra: “A 
Humanização da Saúde 
depende de nós” (pales-
trante: Marcelo Lobato), 
debates, organização dos 
grupos de trabalho, ple-
nária, leitura, discussão e 
aprovação das propostas, 
agradecimentos ao ho-
menageado.

Os eixos para discus-
são serão: 1. O cuidar-se: 
Direito ou Dever? Saúde 
e Cidadania. Com base 
na Portaria nº 1.820, de 

13 de agosto de 2009; 
2. Acesso e acolhimento 
com qualidade; 3. Aten-
ção Básica: Assegurar 
Políticas Públicas para 
a Saúde e Qualidade de 
Vida; 4. Uso do SUS com 
Responsabilidade; e 5. 
Modelo Assistencial e de 
Gestão nas Políticas Pú-
blicas, a fim de garantir 
acesso.

As conferências muni-
cipais de saúde têm como 
objetivos principais ava-
liar a situação de saúde 

e propor diretrizes para 
a formulação da política 
de saúde e nos três níveis 
de gestão. Isso significa 
dizer que as deliberações 
das conferências devem 
servir para orientar os 
governos na elaboração 
dos planos de saúde e na 
definição de ações que se-
jam prioritárias nos âm-
bitos Municipal, Estadual 
e Federal.

O Conselho de Saúde 
é um órgão permanente-
mente de fiscalização do 

Sistema Único de Saúde 
e atua na formulação de 
estratégias e no controle 
da execução da política 
de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos, fi-
nanceiros e deliberativos. 

Mais informações po-
derão ser obtidas na Sala 
do Conselho de Saúde, 
Rua Major José dos San-
tos Moreira, 570, São Be-
nedito ou  pelo telefone 
3550-0512.

A presidente do Comus 
é Irene Ribeiro.

COLABOROU COM O TEXTO: VÍCTOR BELMONTE
A 17ª edição do prêmio Péter Murányi está acon-

tecendo. Os trabalhos devem ser enviados até o dia 
30 de setembro. Os projetos que concorrerão serão 
da área da Saúde, com a premiação de 200 mil reais 
para o primeiro lugar, 30 mil para o segundo e 20 
mil para o terceiro lugar.

Esse projeto existe desde 2002, e tem como 
maior objetivo o reconhecimento de trabalhos prá-
ticos e inovadores que apresentem melhoria na qua-
lidade de vida da população residente em países de-
senvolvidos.

A participação só é permitida se o trabalho for in-
dicado por uma instituição ligada à  saúde e também 
essa instituição faça parte do Colégio Indicador. 
Os fi nalistas  serão divulgados em fevereiro de 2018. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

Professores, estu-
dantes de pós-gradu-
ação e professores de 
inglês recém-formados 
podem ter uma oportu-

Prêmio Péter 
Murányi reconhece 
projetos inovadores 
na área da saúde 

Bolsas de estudos nos Estados Unidos 
são oferecidas para brasileiros

Conferência Municipal de Saúde debate 
humanização, direito, deveres e cidadania

nidade única em sua car-
reira profi ssional. A Co-
missão Fulbright oferece 
82 bolsas em competição 
aberta. 

A estadia no país nor-
te-americano será entre 

agosto ou setembro de 
2018 a maio ou junho de 
2019. A duração vai variar 
de quatro a nove meses. 

Algumas vagas serão 
restritas para algumas 
categorias. 10 vagas se-

rão para jovens douto-
res de qualquer área de 
conhecimento, 10 bolsas 
para professores e pes-
quisadores de todas as 
disciplinas, que tenham 
mais de sete anos de 

doutorado. Haverá vagas 
ainda para brasileiros que 
tenham interesse em en-
sinar português para os 
americanos.

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 1º de outu-

bro deste ano, através 
do site da Fulbright. Os 
selecionados receberão 
auxílio para cobrir des-
pesas de transporte e 
estadia durante três ou 
quatro meses.
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Evento comemora o “Dia Municipal das 
Plantas Medicinais”, com palestras e oficinas

Pinda sedia simPósio sobre Pecuária leiteira

Conferência Missionária reúne evangélicos na Assembleia de Deus

Durante o encontro, os interessados puderam participar de palestras, oficinais e atividades práticas com plantas medicinais

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOyCE DiAs

***
Aconteceu na manhã 

de terça-feira (22) o “En-
contro – Dia Municipal das 
Plantas Medicinais de Pin-
damonhangaba”. O evento 
contou com diversos par-
ticipantes da cidade e da 
região e constou de pales-
tras, oficinas e atividades 
práticas.

A data comemorativa 
e o evento foram ideali-
zados pela Associação de 
Plantas Medicinais Nova 
Essência, de Pindamo-
nhangaba. A presidente 
da Associação, iracélis Fá-
tima de Moraes, explica o 
intuito do evento.  “Nosso 
objetivo maior é de estu-
dá-las, falando sobre elas, 
estudando e as mostran-
do para os participantes”, 
explica, acrescentando 
que  “também buscamos 
incentivar o apoio a pro-
jetos municipais que tra-
balhem com esse tipo de 
assunto”.

Uma das integran-
tes da Associação, Maria 
Edna, já participa do gru-
po Nova Essência há mais 
de 20 anos e explica que 
as plantas medicinais be-
neficiam bastante a sua 
qualidade de vida. “Aju-
dam-me muito, pois meu 
marido teve câncer na 
garganta e problemas no 
coração, mas hoje ele esta 
muito bem, porque nós 
mudamos nossa alimen-
tação”, conta.

O evento (gratuito) 
ocorreu durante o dia, ini-
ciando às 8 e encerrando 
às 17 horas, no setor de 
Fitotecnia da Apta Vale do 
Paraíba. As palestras ofe-
recidas durante o encon-
tro ensinaram aos partici-
pantes técnicas seguras e 
eficazes para cultivo e uso 
seguro das plantas. 

Também foi reinaugu-
rado a mandala das Plantas 
Medicinais e Aromáticas 
durante o evento que teve 
apoio da Dolomia, da Come-
vap, e da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Centro de Práticas inte-
grativas e Complementares 
(Cepic).

Para promover o 
desenvolvimento do 
principal segmento 
agropecuário da região, 
a Associação Agrope-
cuária de Guaratin-
guetá e as cooperativas 
serramar, Comevap e 
Cooper realizam o “ii 
simpósio de Pecuá-
ria Leiteira – integra 
Vale”. O encontro gra-
tuito acontecerá nesta 
quarta-feira (23), no 
Colonial Plaza Hotel, 
em Pindamonhangaba. 

A programação con-
ta com palestras técni-
cas e debates sobre as 
mais novas práticas de 
manejo do gado leitei-
ro, além de estratégias 
de gestão para as pro-
priedades produtoras.

Especialistas irão 
abordar temas como 
nutrição, eficiência 
reprodutiva, tercei-
rização de forragens, 
mercado  lác teo , 
rentabi l idade  e 
manejo  de  gado 

le i te i ro  em conf i -
namento .

Vale do Paraíba 
Após amargar um 

longo período de baixa 
produtividade, o Vale 
do Paraíba voltou a se 
destacar e toma a lide-
rança da produção es-
tadual de leite. segundo 
levantamento da Cati 
(Coordenadoria de As-
sistência Técnica inte-
gral), as propriedades 
da região geraram, em 
2016, mais de 219 mi-
lhões de litros do produ-
to, o equivalente a 14% 
de toda produção do 
Estado. Os dados são do 
instituto de Economia 
Agrícola (iEA), órgão 
vinculado à secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento de são Paulo,

A área de Pindamo-
nhangaba, que compre-
ende 21 cidades, ocupa 
a terceira colocação do 
ranking, com 89,4 mi-
lhões de litros no mes-
mo período.

A Conferência 
Missionária 2017, 
que aconteceu no úl-
timo fim de semana, 
reuniu milhares de 
evangélicos, mem-
bros da igreja Evan-
gélica Assembleia de 
Deus de Pindamo-
nhangaba – Ministé-
rio Belém. 

Frequentadores 
de congregações de 
todos os bairros da 
cidade e de cidades 
vizinhas participa-
ram do evento, que 
ocorreu de sexta-fei-
ra (18) a domingo 
(20).

A conferência é 
um evento que acon-
tece anualmente e 
contou com a partici-
pação especial de di-
versos cantores evan-
gélicos, como Daiane 
Monteiro, Jeane san-
tos e Wesley ielsen.

Também houve 
participação dos gru-
pos musicais da igre-
ja na cidade, que é 
presidida pelo pastor 
Euclides Vaz Junior.

Os preletores da 
conferência, que tem 
a coordenação de 
Leni Felix, foram os 
pastores Elias Torral-

bo e Jamierson Oli-
veira.

Na sexta-feira 
(18), o prefeito isael 
Domingues partici-
pou da abertura da 
conferência.

Do lado externo 
da igreja foi montada 
uma praça de alimen-
tação com barracas 
de comidas típicas. 
Toda a renda arreca-
dada será revertida 
para sustento de mis-
sionários da igreja 
que atuam em outros 
países da América do 
sul, América Central 
e África.

O pastor presidente da Assembleia de Deus 
Ministério Belém em Pindamonhangaba, 
Euclides Vaz Júnior, durante o culto

 A organizadora da conferência, Leni Félix, 
ao lado do prefeito Isael Domingues e da 
primeira dama Cláudia Domingues

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Divulgação
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QUARTA-FEIRA

NovA GokUlA 
promove Festival das 
Cores em setembro

AiAndrA Alves MAriAno

Celebrando a entrada da 
primavera, a Fazenda 
nova Gokula realizará, 

entre os dias 7 e 10 de setembro, 
o Festival das Cores.  o evento 
acontecerá durante o maior fes-
tival internacional de música 
devocional realizado no Brasil, 
o tradicional Kirtan Fest, que 
trará para Pindamonhangaba  
diversos músicos estrangei-
ros, como Agni deva e Uttama 
Bhakta (Índia), Amala Kirtan 
e Bhakti lata (eUA), e o em-
polgante show de mantras de 
Chandramukha swami & Krish-
na Bandhu (Brasil).

Adquirindo os pacotes de pó 
colorido (feitos à base de amido 
de milho, não poluente e atóxi-
co), os visitantes poderão curtir 
música ao vivo, dançar e intera-

Um misto de fé, devoção e de alegria toma 
conta dos participantes da festa

não será permitida a en-
trada na Fazenda com bebida 
alcoólica e nenhum tipo de 
alimento. o evento conta com 
praça de alimentação de comi-
das típicas lacto vegetarianas. 
Também é proibido fumar no 
local.

o Festival acontece de 7 a 10 
de setembro, das 13 às 18 horas. 
A entrada é franca, mas será 

Milhares de jovens são esperados no “Festival das Cores” da Fazenda Nova Gokula, que também receberá músicos internacionais

gir, quebrando as barreiras que 
segregam as pessoas. Haverá 
também pintura facial e aplica-
ção de Henna.

o evento pretende atrair mi-
lhares de jovens para a Fazenda 
e promete ser a grande opção de 
passeio para quem está no vale 
do Paraíba durante o feriadão 
da independência, com muita 
música, passeios ecológicos e 
alimentação vegetariana, viven-
ciando as lições de amor deixa-
das por Krishna, com rock, mú-
sica eletrônica e jazz mixados 
com mantras.

realizado anualmente na Ín-
dia, o caráter lúdico das cores 
e a alegria do festival ganhou a 
atenção dos jovens no mundo 
todo. A festa original, com raí-
zes há cinco milênios celebra o 
triunfo do bem contra o mal, a 
redução da desigualdade social 

entre ricos e pobres, idosos e 
crianças, homens e mulheres, 
todos juntos, quebrando as bar-
reiras invisíveis que segregam 
as pessoas.

Um evento repleto de música 
e cultura, com muita tinta colo-
rida sendo jogada para o alto. 
de hora em hora a multidão é 
incentivada a oferecer seus de-
sejos e cores para o céu, lançan-
do o pó para o alto, numa onda 
de alegria contagiante.

Pó colorido

o ápice da festa acontece com 
o costume de distribuir bênçãos, 
‘abraços grátis’ e desejar um ‘Fe-
liz Holi!’, arremessando cores 
um no outro. o “abeer”, nome 
em sânscrito para o pó colorido, 
é traduzido como ‘as cores do 
céu durante o pôr do sol’. 

cobrado estacionamento. o pó 
colorido deve ser comprado no 
local, por r$ 5 e a renda será 
revertida para ações ambientais 
da comunidade.

A Fazenda nova Goku-
la fica na estrada do Ribei-
rão Grande s/n. Mais infor-
mações na fan page https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / 
events/1810085619303783

Danças, execução de mantras, passeios ecológicos e vivências estão entre as atividades
“Abeer” é o nome do pó colorido, que remete às cores 
do céu durante o pôr do sol 
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