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O projeto, que é realizado desde 2014, benefi cia alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Programa ‘Aula Extra’ será
realizado em duas escolas municipais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba em parceria com a 
Tenaris, está iniciando o quarto 
ano do projeto “Aula Extra”.

As escolas Professora Maria 
Apparecida Camargo de Souza, 
localizada na zona rural, e Pro-
fessora Isabel do Carmo No-
gueira, no Crispim, recebem a 
ação em 2018.

PALACETE 10 DE JULHO EXIBE SESSÕES GRATUITAS DE DOCUMENTÁRIOS
Na quarta-feira (21), às 19 horas, 

o Palacete 10 de Julho exibirá cin-
co documentários gratuitamente, 

abordando diversos assuntos sociais 
como diversidade de gênero e empo-
deramento feminino. 

A exibição é uma parceria entre a 
Secretaria de Educação e Cultura com 
o projeto Cine Didum.

O documentário “Pense 
Grande” traz 10 histórias 
inspiradoras de jovens que 
decidiram apostar em si 
próprios e estão usando seu 
talento para transformar o 
mundo e sua história

Shopping 
sedia ação de 
conscientização 
sobre a Síndrome 
de Down
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CPIC  TEM REPRESENTANTES EM 
CONGRESSO INTERNACIONAL
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Governo do Estado assina 
convênios com o Vale do Paraíba
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Estado anuncia edital para a 
contratação de 2,7 mil policiais

Palestra no Senac aborda as 
transformações na indústria da moda
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Além da sala de aula

O VALOR DA 
ATIVIDADE FÍSICA NA 

ADOLESCÊNCIA

Governo do Estado assina 
convênios com o Vale do Paraíba

Reunião do Conapam aprova 
Plano de Manejo da Mantiqueira
O encontro foi realizado no Sindicato Rural de Pindamonhangaba reunindo muitos produtores rurais

Estado anuncia edital 
para a contratação 
de 2,7 mil PMs

O concurso para 
a seleção de 2.700 
soldados para Polí-
cia Militar abrirá as 
inscrições no dia 22 
de março (quinta-
feira) às 10 horas. 
Para participar, será 
necessário acessar o 
site da Vunesp e pagar 
uma taxa de R$ 50. O 
período de cadastro 
termina no próximo 
dia 19 de abril às 
23h59.

A remuneração 
inicial do soldado 
de 2º classe é de R$ 
3.049,41. Além do va-
lor, as vagas incluem 
salário-base e os 
adicionais de Regime 
Especial de Trabalho 
Policial (RETP) e de 
insalubridade.

Poderão se inscre-
ver brasileiros entre 

17 e 30 anos de idade, 
mulheres com altura 
mínima de 1,55 m  e 
os homens com mais 
de 1,60 m. Além disso, 
os participantes de-
verão ter concluído o 
Ensino Médio e ter a 
Carteira de Habilita-
ção para automóveis. 
É importante que o 
candidato fi que atento 
aos demais termos 
dispostos no edital.

Os aprovados em 
todas as etapas do 
concurso ingressa-
rão no curso técnico 
de Polícia Ostensiva 
e Preservação da 
Ordem Pública da 
Escola Superior de 
Soldados (ESSd). Em 
seguida, serão envia-
dos aos batalhões de 
todo o Estado de São 
Paulo.

Nessa segunda-feira (19), o go-
vernador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, assinou o segun-

do lote de convênios do ano com 
465 municípios paulistas. Durante 
a ofi cialização realizada no Palácio 

dos Bandeirantes, foi confi rmado 
o investimento de R$160 mil para 
Pindamonhangaba.

Ao todo, 1.014 associações fo-
ram fi rmadas com a aplicação total 
de R$ 110,7 milhões. Sendo que a 
Prefeitura de Pindamonhangaba re-
ceberá apoio fi nanceiro destinado à 
ampliação de recursos municipais. 
O repasse inclui o valor de R$50 mil 
para a aquisição de um veículo para 
uso administrativo do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, somados a R$50 
mil de custeio e R$60 mil designa-
dos à compra de equipamentos.

Desde o início do ano, o Governo 
do Estado já fi rmou 2.227 convênios 
no valor total de R$ 263,3 milhões, 
contando com o acordo assinado no 
começo da semana.Pindamonhangaba está entre os municípios benefi ciados
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Os membros do Conapam – 
Conselho Consultivo da Área de 
Preservação Ambiental da Manti-
queira – se reuniram em Pindamo-
nhangaba na semana passada, para 
discutir o novo Plano de Manejo 
da Mantiqueira. Durante a reunião 
também foi apresentado o Projeto 
de Comunicação Participativa, que 
tem como objetivo sensibilizar e 
transmitir saberes, construindo a 
história da Serra da Mantiqueira, 
por meio dos produtores rurais que 
ali vivem. 

Há nove anos o Plano de Manejo 
da APA da Mantiqueira vem sendo 
construído com a participação de 
especialistas e, principalmente, dos 
produtores rurais que residem na 
APA. Vírgilio Dias Ferraz, chefe da 
APA da Serra Mantiqueira, salien-
tou a importância da reunião a to-
dos, pois após tantos anos de traba-
lho o plano seria apresentado.

Para o presidente do Sindicato 
Rural de Pindamonhangaba, João 
Bosco Andrade Pereira, essa foi a 
reunião mais importante do Co-

Nós, estudiosos da Hebiatria 
(ramo do conhecimento mé-
dico que se dedica ao estudo 

das questões de saúde integral dos 
jovens) estamos muito preocupados  
com a inatividade dos nossos adoles-
centes seduzidos pelos encantos da 
internet que lhes estimulam apenas 
dois sentidos: a visão e a audição.

Os benefícios proporcionados 
pela prática regular de atividades 
físicas na infância e, em especial, 
na adolescência, desempenham 
um importante e decisivo papel no 
crescimento e no desenvolvimen-
to, além de ser um fator altamente 
positivo no que se refere à prevenção 
de doenças crônicas (diabetes II, 
doenças cardiovasculares) que prin-
cipiam nessa fase da vida. É capital 
salientar que as atividades físicas e/
esportivas aumentam a auto-estima 
e contribuem decisivamente para a 
construção da autoimagem.

 Os adolescentes devem envolver-
se nas chamadas “atividades físicas 
de intensidade moderada a vigoro-
sa, pelo menos uma hora por dia, ou 
300 minutos semanais”, sendo que 
as mesmas podem ser praticadas 
dentro ou fora da escola, de maneira 
estruturada ou não.                                                          

Trabalhos científi cos nessa área 
constatam a elevada prevalência de 

inatividade física (para eles, defi nida 
como a não práticas das referidas 
atividades por tempo inferior a 300 
minutos semanais) em adolescentes 
fi nlandeses, portugueses e ame-
ricanos, e até aqui no nosso país, 
conforme apontam estudos realiza-
dos em Pelotas (RS) e em São Paulo 
(capital). E, esses índices são mais 
prevalentes em meninas, no grupo 
etário entre 17 e 19 anos e de classe 
social um pouco mais elevada (Clas-
se B).Trabalhos multicêntricos aqui 
e no exterior  apontam-nos dados 
confi áveis alertando para o seguinte 

fato: a prática de atividades físicas 
e/esportes  em escolas, centros de re-
creação, complexos esportivos (como 
o da Mangueira, no Rio de Janeiro) 
representa fator protetor contra o 
alcoolismo e tabagismo na Adoles-
cência. Num país de jovens, só para 
exemplifi car: na Grande São Paulo 
há aproximadamente um milhão de 
jovens entre 14 e 19 anos, o incenti-
vo às atividades físicas é altamente 
salutar, encorajador e necessário. 
Em pesquisa qualitativa que realiza-
mos há quatro anos, decodifi cando o 
discurso de professores e de jovens, 
sobre o assunto, eles demonstraram 
claramente o papel socializante do 
esporte, e, que a delinquência juvenil 
escolar diminui quando se reali-
zam os jogos internos nos colégios 
em estudo. Dessa maneira, vamos 
entender que o esporte tem um 
papel altamente relevante e positivo 
na formação da personalidade do 
adolescente que atravessa essa fase 
turbulenta da vida em busca da sua 
condição de adulto. O incentivo ao 
esporte, nos governos sérios, deve 
ser prioridade nas políticas públicas 
de saúde.Portanto, “Mens sana in 
corpore sano” (“Mente sadia num 
corpo sadio”), como já afi rmavam os 
nossos ancestrais da velha Roma dos 
Césares.

napam. “Estamos há tantos anos 
aguardando o plano de manejo e, 
fi nalmente, na reunião de hoje foi 
aprovado”, comemora. Ele salienta 
o caráter participativo na elaboração 
do plano. “Importante destacar que 
os proprietários e moradores da APA 
puderam discutir e propor sugestões 
que foram incorporadas ao plano”. 

O zoneamento foi estabelecido 
em bases técnicas propondo-se 
diversos usos de acordo com a ca-
pacidade de cada área, de maneira 
que os impactos ambientais sejam 
minimizados e, principalmente, 
respeitando-se a utilização que 
já estava sendo desenvolvida na 
área.

O plano foi elaborado de forma participativa

inacio.com.br

Participar de atividades nas áreas de 
ciências, de artes e de recreação, no 
contraturno escolar. Este é o objetivo 

do projeto “Aula Extra” – que está iniciando o 
quarto ano de ações junto às escolas munici-
pais em Pindamonhangaba.

A iniciativa acontece por meio de uma par-
ceria entre a Secretaria de Educação e Cultu-
ra e a empresa Tenaris, desde 2014, para alu-
nos do 1° ao 5°ano do Ensino Fundamental. 

Atualmente, mais de 200 estudantes estão 
matriculados no programa, somando as duas 
escolas em que as atividades acontecem. As 
ações são conduzidas por uma equipe mul-
tidisciplinar que aborda temas das áreas de 
atuação do programa – que tem por proposta 
contribuir para o desenvolvimento integral 
(de longo prazo) dos alunos, destacando 
aspectos como a capacidade de comunicação 
e de resolução de problemas, autocontrole e 
autoconhecimento, entre outras habilidades 
socioemocionais.

Dessa forma, o projeto fi rma-se como “um 
importante aliado no desenvolvimento de 
uma educação pública de qualidade, gerando 
frutos e ações positivas”. 

Quando o poder público e a iniciativa pri-
vada se unem, os resultados são evidentes. 

Divulgação
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A Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos e a 
Regional Leste, em con-
junto com a Defesa Civil, 
realizou, na última sema-
na, obras de remoção de 
barreira na estrada muni-
cipal das Bicas, na região 
do Ribeirão Grande.

A ação feita pela SSMP 
limpou a estrada, removeu 
galhos e lama que estavam 
no local. A via foi obstru-
ída devido ao excesso de 
chuvas, deste modo houve 
a queda de uma barreira 
média e a estrada esteve 

Barreira na estrada 
das Bicas é removida

interditada por dois dias. 
As obras de limpeza e re-
moção foram concluídas.

 O bairro Ribeirão 
Grande está numa área em 
que o nível pluviométrico 
é elevado, sendo assim 
quedas de barreiras podem 
ser comuns naquela região.

De acordo com as in-
formações da Defesa Civil 
de Pindamonhangaba, que 
prestou auxílio para a Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos nesta ação verificando 
o local, a via está liberada 
desde o fim de semana.

Durante a última semana, do dia 12 ao 15, aconteceu o primeiro “Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Pública”, o Congrepics, 
realizado pelo Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. O Cpic – Centro de Práticas Integrativas e Complementares, da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba, esteve 

presente apresentando suas estratégias. De cinco trabalhos inscritos, o Cpic teve quatro trabalhos escolhidos pelo congresso para serem apresentados, sendo dois 
banners e dois orais, com os temas:  projeto da cozinha saudável realizado pelo Cpic, apresentado por Léia Mello Nunes da Cruz; o trabalho Geti Fitoterapia do 

município, um grupo de estudos e trabalhos que pensa as políticas do município em relação à Fitoterapia, apresentado pela Beatriz Franco Curccio - a partir deste 
grupo que surgiu o REP e as oficinas de plantas medicinais do município. Também foram escolhidos pelo Congresso os trabalhos Inclusão na Fitoterapia: Tintura de 
Tansagem na Rede de Saúde de Pinda e Homeopatia no SUS. Para o Cpic, a participação neste congresso foi de grande importância para a atualização e troca de 

conhecimentos, além da oportunidade de  divulgação de parte do trabalho desenvolvido em Pindamonhangaba.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Defesa Civil, alerta os 
munícipes que mesmo 
com as chuvas e ventos 
fortes ocorridos recente-
mente, o município não 
realiza poda ou corte de 
árvores em propriedade 
particular. O proprietário 
deve solicitar autorização 
para realizar o serviço de 
poda ou corte de árvores, 
pois é o responsável pela 

Defesa Civil alerta para remoção de 
árvores em propriedade particular

manutenção de suas árvo-
res. A remoção precisa ter 
autorização para que ocor-
ra a contratação de em-
presa especializada e não 
constitua crime ambiental, 
pois algumas espécies pre-
cisam ser preservadas.

A população deve pro-
curar a Prefeitura, no 
Viveiro Municipal ou 
Departamento de Meio 
Ambiente, para adquirir 
espécies adequadas para 

plantio em calçadas, pra-
ças ou locais que existem 
fiação rede elétrica, para 
que não aconteça cresci-
mento inadequado.

A Defesa Civil realiza 
corte ou remoção de árvo-
res apenas quando ocor-
reu a queda ou em casos 
de queda eminente. Pois 
se trata de serviço de ur-
gência, como queda em 
residências, vias públicas 
ou estradas rurais.

Árvores plantadas em 
áreas públicas são de res-
ponsabilidade da prefeitu-
ra. Nestes casos, o pedido 
de poda ou corte deve ser 
protocolado junto à pre-
feitura, que  realizará o 
serviço conforme condi-
ções técnicas existentes.

Atualmente, está sendo 
finalizado o processo lici-
tatório para a contratação 
de empresa prestadora de 
serviços de poda e corte.

Cpic  tem representantes em Congresso Internacional 
sobre práticas integrativas e complementares

Representantes do Cpic apresentaram um 
pouco do trabalho realizado na cidade

O proprietário deve pedir autorização para realizar o serviço de corte ou poda

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
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
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

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”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

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

 

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO

MEDIANTE CADASTRO NA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Extrato do Contrato 05/2.018

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado:  SEGATE SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME
Contrato n.º: CONTRATO Nº 05/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
02/17 - PROCESSO DE COMPRA Nº 21/17 - TERMO DE ADITAMEN-
TO N.º 01  - Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto 
Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua redação atual, Lei 
Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NO 
PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Valor total: Fica aditado o contrato n.º 05/2017 nos termos da Lei 
8.666/93, em virtude de reajuste na alíquota do tributo SIMPLES 
NACIONAL que passou de 10,26% (dez vírgula vinte e seis por cento) 
para 14% (catorze por cento), alterando-se o valor mensal, a partir de 
01.03.2018 de R$ 24.725,21 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e 
cinco reais e vinte e um centavos) para R$ 25.530,01 (vinte e cinco mil, 
quinhentos e trinta reais e um centavo). Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos 02.06.2017, 
neste ato aditado.

A Comissão de Defe-
sa dos Direitos Humanos, 
Cidadania, Segurança Pú-
blica e Direitos da Mulher 
da Câmara de Pindamo-
nhangaba, composta pelos 
vereadores: Rafael Goffi  
(PSDB), presidente, Gisle-
ne Cardoso – Gi (DEM) e 
Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR), 
esteve reunida no último 

Reunião na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba discute problema da 

segurança do túnel molhado sob a Via Dutra
Vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública e Direitos 
da Mulher; Conseg – Conselho de Segurança de Pindamonhangaba; representantes da Nova Dutra, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Secretários Municipais reúnem-se com o objetivo de 
melhorar e solucionar o problema da segurança no túnel de acesso ao bairro das Campinas

Interação com o Cliente - 
CCR Nova Dutra; Dra. Ân-
gela Aparecida Cabral de 
Aguiar - Delegada de Po-
lícia Titular do 3º Distrito 
Policial de Pindamonhan-
gaba; Inspetores Waldiwil-
son dos Santos Pinto e 
Ednei Espíndola de Mei-
relles - Polícia Rodoviária 
Federal; Alexandre Perei-
ra Costa - Alexandre Pió 
- Presidente do CONSEG - 
Conselho de Segurança de 
Pindamonhangaba; José 
Sodário Viana - Secretário 
de Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão e Josué Bon-
dioli Júnior - Secretário de 
Serviços Públicos.

O vereador Rafael Goffi  
iniciou os trabalhos agra-
decendo a presença de 
todos e destacou o tema 
principal da reunião é o 
túnel sob a via Dutra, que 
liga os bairros: das Campi-
nas e Vitória Park, popu-
larmente conhecido como 
“Túnel Molhado”. 

O Inspetor Waldwilson, 
da PRF, expôs que o fecha-
mento do túnel é pouco vi-
ável, devendo haver um in-
vestimento no local, como 
iluminação, melhores con-
dições para que a popula-
ção possa ter mais visibili-
dade. O Inspetor destacou 
que a chance de passar no 
túnel e não ter problema é 
de 50%, pois não há visão 
do que está do outro lado 
e a passagem com mais se-
gurança é a passarela que 
fi ca a 500 metros do túnel. 
O representante da CCR 
Nova Dutra, Manoel Car-
valho disse que tem que 
haver uma parceria com a 
prefeitura para a realiza-
ção de melhorias como ilu-
minação e o acesso, e que 
já está em tratativas para 
isso.

O Secretário Josué 
Bondioli apontou que vai 
verifi car junto a Secre-
taria de Planejamento, 
para ainda nesse semes-
tre, instalar luminárias na 
entrada e saída do túnel, 
estimando um prazo para 
execução em torno de 30 
dias, incluindo também os 
outros túneis, entre eles o 
de acesso à Lagoinha. 

O vereador Rafael Go-
ffi  sugeriu a ampliação do 
referido túnel, como feito 
em Taubaté e que resolveu 

o problema da cidade. In-
dagado sobre o fechamen-
to do túnel, o Secretário 
Josué Bondioli disse que 
tem que ser fechado de vez 
para os veículos em geral 
e não para uma questão 
hidráulica, que tem que 
fazer um projeto urbanís-
tico, pois ali é uma bacia 
hidrográfi ca e não uma 
questão somente de cana-
lizar a água. Também foi 
sugerido a colocação de 
barras de ferro para evitar 
a passagem de veículos e a 
instalação de câmeras do 
COI.

Os representantes da 
Polícia Rodoviária Federal 
disseram que farão um es-
tudo para encontrar a me-
lhor solução, enfatizando 
que o fechamento do tú-
nel melhorará a segurança 
dos dois bairros, pois na 
verdade esse túnel é para 
passagem de água e não de 
pessoas.

A Dra. Ângela Aguiar, 
da Delegacia de Polícia 
responsável pela região, 
disse que é favorável pelo 
fechamento deste túnel, 
tendo em vista que os cri-
mes ocorridos no local são 
de alta gravidade e o que 
difi culta as investigações 
é que não há câmeras e ou 
mesmo testemunhas. Ela 
ressaltou ainda a impor-
tância de avisar e alertar a 
população que a colocação 
de câmeras do COI não é 
do dia para noite e há bu-
rocracias para isso. 

A vereadora Gislene 
disse que é interessante a 
colocação de câmeras do 
COI, mas que é a favor de 
fechar o túnel, pois muitos 
estão morrendo. 

O Presidente do CON-
SEG, Alexandre Pió tam-
bém é a favor de fechar o 
túnel, inclusive já encami-
nhou ofícios com esse pe-
dido às autoridades.

Também foi discutida 
a realização de uma Audi-
ência Pública para ouvir 
a opinião dos moradores 
dos bairros das Campinas 
e do Vitória Park, a ser 
feita no próximo dia 22 
de março, às 19 horas em 
local a ser amplamente di-
vulgado para a população, 
principalmente dos bair-
ros envolvidos: das Cam-
pinas e Vitória Park.

dia 13 de março, no au-
ditório Vitório Cassiano, 
para tratar sobre o assun-
to da segurança do conhe-
cido túnel molhado, sob a 
Rodovia Presidente Dutra 
que liga os bairros Vitória 
Park e o bairro das Campi-
nas.

Participaram da reu-
nião, além da Comissão 
Legislativa, Manoel Car-
valho - Coordenador de 

Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança 

Pública e Direitos da Mulher da Câmara de Pindamonhangaba debateu a 

segurança do conhecido túnel molhado, sob a Rodovia Presidente Dutra que 

liga os bairros Vitória Park e o bairro das Campinas.



idadeC
Pindamonhangaba, 21 de março de 2018 Tribuna do Norte 5

Programa ‘Aula Extra’ 
será realizado em duas 
escolas municipais

Palacete 10 de Julho 
exibe sessões gratuitas 
de documentários

Agentes ambientais visitam Projeto  ‘Casa Verde’ 
 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura, em 
parceria com a Tenaris, está ini-
ciando o quarto ano do projeto 
“Aula Extra”.

O projeto, que é realizado 
desde 2014, acontecerá em duas 
escolas da rede municipal de 
ensino neste ano. Além da EM 
Professora Maria Apparecida 
Camargo de Souza, localizada 
na zona rural, a iniciativa da Te-
naris passa a ser aplicada tam-
bém na EM Professora Isabel do 
Carmo Nogueira, no Crispim.

O objetivo é que alunos do 
1° ao 5°ano do Ensino Funda-

mental participem, de segunda 
a quinta-feira, no contraturno 
escolar, de atividades nas áreas 
de ciências, artes e recreação. 
As ações são conduzidas por 
uma equipe multidisciplinar da 
Tenaris, com uma coordenado-
ra e oito instrutores de ciências, 
artes e recreação. Atualmente, 
mais de 200 alunos estão matri-
culados no programa, somando 
as duas escolas.

A prefeitura entra com a con-
trapartida cedendo o local, a 
merenda e o transporte escolar.

“O programa ‘Aula Extra’ 
tem sido um importante aliado 
na contribuição ao desenvol-

vimento de uma educação pú-
blica de muita qualidade. Sua 
atuação nas escolas públicas do 
município já vem há algum tem-
po gerando frutos e produtos 
muito positivos deste trabalho”, 
comentou o secretário de Edu-
cação e Cultura, professor Júlio 
Vale.

A parceria visa contribuir 
para o desenvolvimento inte-
gral e de longo prazo dos alu-
nos, destacando aspectos como 
a capacidade de comunicação e 
de resolução de problemas, au-
tocontrole e autoconhecimento, 
entre outras habilidades socioe-
mocionais.

Iniciativa está em seu quarto ano oferecendo atividades ligadas à ciência, arte e recreação

Nesta quarta-feira (21), às 
19 horas, o Palacete 10 de Ju-
lho exibirá 5 documentários 
gratuitamente, abordando di-
versos assuntos sociais como 
diversidade de gênero e empo-
deramento feminino.

A exibição é uma parceria 
entre a Secretaria de Educação 
e Cultura com o projeto Cine 
Didum. O objetivo é demo-
cratizar o acesso a produções 
audiovisuais em um horário 
de fácil acesso para trabalha-
dores e estudantes, abordando 

assuntos que estimulem a re-
fl exão.

Os documentários escolhi-
dos foram: Lilás; Identidade 
Parcelada; O Amor é a Cura; 
#Menina pode tudo e; Pen-
se Grande. As produções são 
livres para todos os públicos 
e de curta duração. As vagas 
são limitadas a 50 lugares e 
a distribuição dos ingressos 
será a partir das 18h40. O Pa-
lacete 10 de Julho fica locali-
zado na rua Deputado Claro 
César, 33, centro.

O documentário Identidade Parcelada, do grupo 
“Énóis”,  retrata uma pesquisa sobre a infl uência do 
consumo na identidade dos jovens

Divulgação

Na última semana, o projeto 
de Educação Ambiental “Casa 
Verde” recebeu a visita de agen-
tes ambientais da empresa Eco-
taubaté para uma troca de expe-
riências.

A atividade que a empresa de-
senvolve na cidade de Taubaté 
é bem minuciosa. Uma equipe 
de 10 pessoas se divide entre os 
atendimentos às escolas e direta-
mente com a população, passan-
do de casa em casa, cada dia em 
um bairro, levando informações 
sobre o destino correto dos re-
síduos sólidos às pessoas, a fi m 
de conscientizá-los desses cuida-
dos. A população é instruída so-

bre a diferença entre material re-
ciclável e não reciclável, os dias, 
horários e locais dos caminhões 
da coleta seletiva e também são 
entregue folhetos com as infor-
mações sobre os PEVs criados 
para receber os restos de mate-
rial de construção civil, mobílias, 
lixo eletrônico e restos de poda, 
galhos e dejetos verdes. Segundo 
os visitantes, o trabalho é difí-
cil, mas compensador, visto que 
depois do início dessas ações, já 
houve uma redução bastante sig-
nifi cativa no despejo irregular de 
resíduos em sua cidade.

A equipe da “Casa Verde” 
realizou uma palestra sobre o 

destino correto dos resíduos 
sólidos, que tem por objetivo 
trazer a importância de sepa-
rar os resíduos recicláveis dos 
não recicláveis. Foram apre-
sentados também os Jogos 
Ambientais e realizada uma 
oficina com material reutilizá-
vel, houve uma interação mui-
to grande dos participantes, o 
que enriqueceu bastante a ati-
vidade.

“Foi um encontro produtivo, 
onde passamos e recebemos in-
formações importantes, que nos 
permitiram agregar mais conhe-
cimento a respeito desse nobre 
trabalho. São pessoas de muito 
respeito e um grande exemplo 
a seguir, pois o que fazem é bri-
lhante, um trabalho de formi-
guinhas”, comentou Adriana 
Nogueira, responsável pelo pro-
jeto “Casa Verde”.

Semana da Água

O projeto “Casa Verde” par-
ticipará da programação em 
comemoração à Semana da 
Água nesta quarta-feira (21), 
realizando uma ação na Praça 
Dr. Cícero Prado, no bairro Vila 
São Benedito, das 9 às 16 horas. 
A ação é gratuita e aberta à po-
pulação, quem estiver presente 
poderá participar de diversas 
atividades na “Estação Água”.

O intuito da visita foi a troca de conhecimentos em busca de 
mais qualidade no desenvolvimento dos projetos

Escolas municipais 
recebem orientação 
sobre trânsito

Na manhã de segunda-feira 
(19), os alunos da Escola Mu-
nicipal Arthur de Andrade, no 
bairro Cidade Nova, recebe-
ram orientação educativa dos 
agentes de Trânsito, por meio 
do projeto Edutran. O assunto 
desta, que foi a segunda aula 
de seis teóricas, foi a travessia 
de vias públicas, e as crianças 
aprenderam como atravessar 
com segurança em diversos 
locais e enfrentando situações 
de perigo do cotidiano, que 
nem sempre dependem so-
mente do comportamento do 
pedestre. O objetivo é prepa-
rar os alunos para se tornarem 
pedestres conscientes e multi-
plicadores de boas ações.

Esta ação promovida em 
conjunto pelo Departamento 
de Trânsito e a Secretaria de 
Educação, faz parte do proje-
to Edutran, desenvolvido para 
fortalecer a educação no trân-
sito desde a infância. O projeto 
deve percorrer todas as esco-
las municipais de Pindamo-
nhangaba, utilizando recursos 
como vídeos e cartilhas para o 
ensino. Mais de 7 mil crianças 

já passaram pelo Edutran, que 
completa 11 anos em 2018.

“Constatamos que em 2017, 
26% dos óbitos foram pedes-
tres e destes 38% com idade 
entre 25 a 39 anos. Com isso, 
podemos observar que é ne-
cessário agir e conscientizar 
sobre a travessia de forma se-
gura e que o pedestre também 
é responsável por sua segu-
rança, devendo  estar atento 
a tudo que o cerca, evitando 
distrações como o uso do ce-
lular e fones nos ouvidos, es-
tar seguro de que foi visto pelo 
motorista do veículo, além de 
sempre usar a faixa destinada 
à travessia”, relata a diretora 
de Trânsito da Prefeitura, Lu-
ciana Viana.

Além do Edutran, em abril 
será iniciado um curso EAD 
(Ensino A Distância) em par-
ceria com a ONG Criança Fe-
liz, no qual o intuito é capa-
citar multiplicadores através 
dos profi ssionais atuantes nas 
áreas de Trânsito e Educação 
para a prevenção de aciden-
tes de trânsito, com crianças e 
adolescentes de até 14 anos.

Projeto tem 11 anos e forma multiplicadores de boas ações 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Associação do Centro de Convivência para Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo” 

Declarada de utilidade pública municipal pela lei nº 2955, de 23/11/1993 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811 

Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 08 
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03 

CNPJ: 60.125.747/0001-06 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL  

 

Prezados (as) Senhores (as) Associados 

O Presidente da Associação Centro de Convivência dos Idosos         
“Cônego Nestor José de Azevedo, no uso de suas atribuições,          
convoca todos os associados para Assembléia Geral a realizar-se         
no dia 05 de Abril de 2018, na sede da entidade, na Av. Abel              
Correa Guimarães, 1451 – Vila Rica, Pindamonhangaba.       
Iniciando-se os trabalhos, às 18h 00min, em primeira convocação,         
ou na falha de quórum necessário, às 18:30h em segunda          
convocação, com qualquer número de presentes para deliberar        
sobre a seguinte ordem do dia:  

 

1. Apresentação do Balanço 2017 
2. Projetos de 2018 

 

 

Pindamonhangaba, 21 de Março de 2018. 

 

Ana Gilda Ferraz 

PRESIDENTE 

ONVOCAÇÃO PARARAR ASSEMBLE
GERARAR L

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do 
Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra 
disponível para venda (Leilão), no Polo Regional do Vale do Paraíba, de 34 (Trinta e 
Quatro) Bovinos, as 09:00 horas do dia 24 de Abril de 2018, na Avenida Manoel César 
Ribeiro n.1920 – CE,P: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 
3642-1164. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor 
oferta. Processo SAA: 3.631/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502064-10.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Maria Tereza de Freitas Telefonia Me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Maria Tereza de Freitas, Maria Tereza de Freitas Telefonia Me
Documentos da Executada: CPF: 166.606.228-61, CNPJ: 12.434.887/0001-05
Execução Fiscal nº: 1502064-10.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23617
Valor da Dívida: R$1.138,90

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502064-10.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Maria Tereza de Freitas Telefonia Me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Maria Tereza de Freitas, Maria Tereza de Freitas Telefonia Me
Documentos da Executada: CPF: 166.606.228-61, CNPJ: 12.434.887/0001-05
Execução Fiscal nº: 1502064-10.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23617
Valor da Dívida: R$1.138,90

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502092-75.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Marcelo Carlos dos Santos e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Centro de Formação de Condutores Visao Ltda., Gislene Fatima da Silva,
Marcelo Carlos dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 04.344.274/0002-30, CPF: 149.201.038-32, CPF:
083.739.838-05
Execução Fiscal nº: 1502092-75.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20360
Valor da Dívida: R$ 1.218,64

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502092-75.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Marcelo Carlos dos Santos e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Centro de Formação de Condutores Visao Ltda., Gislene Fatima da Silva,
Marcelo Carlos dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 04.344.274/0002-30, CPF: 149.201.038-32, CPF:
083.739.838-05
Execução Fiscal nº: 1502092-75.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20360
Valor da Dívida: R$ 1.218,64

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502108-29.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Valdir da Silva Salgado Microempresa. e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Valdir da Silva Salgado, Valdir da Silva Salgado Microempresa.
Documentos da Executada: CPF: 019.357.678-36, CNPJ: 54.111.802/0001-06
Execução Fiscal nº: 1502108-29.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21212
Valor da Dívida: R$1.386,67

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502108-29.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Valdir da Silva Salgado Microempresa. e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Valdir da Silva Salgado, Valdir da Silva Salgado Microempresa.
Documentos da Executada: CPF: 019.357.678-36, CNPJ: 54.111.802/0001-06
Execução Fiscal nº: 1502108-29.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21212
Valor da Dívida: R$1.386,67

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Pro Enger Construtora Ltda e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Luciano Ramos da Silva Júnior
Documentos da Executada: CPF: 340.169.908-31
Execução Fiscal nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 29/07/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.701,45

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Pro Enger Construtora Ltda e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Luciano Ramos da Silva Júnior
Documentos da Executada: CPF: 340.169.908-31
Execução Fiscal nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 29/07/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.701,45

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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RECEITAS
 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
     DISPONÍVEL      RECEITAS DE SUBVENÇÕES
         Caixa 2.753,44                       Fornecedores -                                Subvenção Municipal 10.983,73                                           
         Banco Conta Movimento -                      -                                Subvenção Estadual -                                                     
         Aplic Financeiras Liq Imediata 32,24                            Subvenção Federais -                                                     
     CRÉDITOS E VALORES -                           RECEITAS FINANCEIRAS
         Outros Créditos -                                Rendas de Aplic Financeira 130,15                                                
     TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.785,68              -                           RECEITAS DIVERSAS

          Receitas Eventuais 2.662,00                                             
  TOTAL DAS RECEITAS 13.775,88                                           

DESPESAS
 ATIVO  NÃO CIRCULANTE -                       DESPESAS TRIBUTARIAS
     IMOBILIZADO      TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE -                                Impostos Taxas e Contribuições (2.989,20)                                            

 DESPESAS OPERACIONAIS
PATRIMÔNIO SOCIAL           Despesas Gerais (8.856,69)                                            

          Despesas c/ Serviços -                                                     
     - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA           Patrimônio Social 2.785,68                        Despesas Financeiras Gerais (77,85)                                                 
    TOTAL DO ATIVO  NÃO CIRCULANTE -                           TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2.785,68                TOTAL DAS DESPESAS (11.923,74)                                          

 TOTAL DO ATIVO 2.785,68           TOTAL DO PASSIVO 2.785,68           SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 1.852,14                                         

ADILSON LIMA DA SILVA
Diretora Presidente

CPF: 251.875.468-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31/12/2017

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0

CPF: 789.119.078-04

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS FRANCISCA INÁCIO RIBEIRO

PASSIVOATIVO

CNPJ: 07.836.140/0001-43
Avenida José Benedito Quirino, 450, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.415-030

                                                               

Palacete Dez de Julho E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP 12.400-220 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

 

Data:   27 de março – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 1- Aprovação de ATA 

2- Revitalização da Praça 07 de Setembro 

3- Oficinas Culturais/Poiesis 

4 – Informes Gerais 

 

 

 

Pindamonhangaba, 19 de março de 2018 
 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

================================================================
ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
================================================================

Às 15:00 horas do dia 15 de março de 2.018, na Sala de Reuniões do Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-
se os Srs. Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do FPMP, Francisco Piorino 
Filho, Roberto Pereira de Souza, Regina Aparecida Araújo Ricotta (Suplente), todos 
membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação 
dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a 
seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da 
presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Cancelamento da suspensão de pagamento de pensionista;
c) Revisão do quadro de pensionistas;
d) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de janeiro de 
2018, com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal; informou 
sobre a solicitação de cancelamento da suspensão de pagamento e da efetivação 
do recadastramento 2017 da pensionista Maria Beatriz Lacorte Moreira, conforme 
Processo Externo nº 5.343, de 16/02/2018; e apresentou a solicitação de exclusão da 
Sra. Mayara Priscila Teixeira Ribeiro do quadro de pensionistas do FPMP conforme 
Processo nº 3.999, de 01/02/2018; que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de 
Administração.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros 
do Conselho de Administração.

Thiago Vieira Carvalho                                               Roberto Pereira de Souza
Superintendente do FPMP                                                      Conselheiro                                              
                       
Francisco Piorino Filho             Regina Aparecida da Silva Araújo Ricotta                                                                                                                                          
      Conselheiro                                                                   Suplente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 03/2018 (PMP 02649/2018) 
Foi fi rmado o contrato 021/2018, de 28/02/2018, para “Aquisição de refeições diárias 
para o Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses”, 
no valor total de R$ 150.399,20, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestores do contrato a Sra Valeria dos Santos e o Sr. José Sodario Viana, 
e pela contratada, empresa Priscila da Silva Feitosa ME, a Sra. Priscila da Silva 
Feitosa. 

 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 043/2018 (PMP 8333/2018) 
Para “aquisição de materiais para lavagem automotiva”, com entrega dos envelopes até dia 
11/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 044/2018 (PMP 8342/2018) 
Para “Aquisição de óleo automotivo”, com entrega dos envelopes até dia 11/04/18 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 045/2018 (PMP 08353/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em cobertura 
securitária para colisão, incêndio, furto, roubo, danos materiais e corporais a terceiros, 
para veiculo ofi cial pertencente à frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social, com a 
abrangência nacional, pelo período de 12 (doze) meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 11/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018 (PMP 08387/2018) 
Para “aquisição de teste para sorologia de dengue”, com entrega dos envelopes até dia 
12/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 08397/2018) 
Para “aquisição de papel fi lme para ultrassom”, com entrega dos envelopes até dia 12/04/18 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 048/2018 (PMP 08410/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em diagnostico social”, com entrega dos 
envelopes até dia 12/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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. 
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Shopping sedia ação de conscientização 
sobre a Síndrome de Down Exposição “O amor e a 

inclusão” foca na inclusão 
por meio de fotografias

O dia 21 de março é uma data 
especial, pois é quando se come-
mora o “Dia Internacional da 

O Senac Pindamonhangaba 
realiza nesta quarta-feira (21), 
das 19h30 às 21h30, a palestra 
Nova Era da Moda com André 
Carvalhal, um dos grandes no-

Cantor Sorocaba se torna 
embaixador do maior 
churrasco do Brasil
A 6ª edição do Mr. Moo Churrasco acontece em 
São José dos Campos no dia 9 de junho

Síndrome de Down”. Para mar-
car o período, a Família Down da 
região promoverá, no Shopping 

Pátio Pinda, uma exposição in-
titulada “O amor e a inclusão”, 
voltada à conscientização das pessoas sobre a Trissomia 21. A 

mostra permanece no centro de 
compras até 21 de abril, próximo 
a Lojas Americanas, e pode ser 
conferida gratuitamente.

A exposição traz fotos de pes-
soas que têm síndrome de down 
em momentos de descontração 
com a família e amigos, refor-
çando a ideia de que todos po-
dem viver normalmente e em 
harmonia, sendo necessário so-
mente a aceitação por parte da 
sociedade e as oportunidades. 
Além das fotos, será exibido um 
vídeo com depoimentos de inte-
grantes do grupo contando ex-

periências vividas.
Rita Arena, uma das respon-

sáveis pelo grupo, revela que a 
mostra sempre alcança bons 
resultados. “Recebemos mensa-
gens de carinho e de incentivo 
quando realizamos a exposição. 
Nós conseguimos mudar o olhar 
das pessoas por meio das fotos, 
quebramos rótulos e estereóti-
pos, mostrando assim que todos 
precisam apenas de oportunida-
des”, afirma Rita.

O grupo “Família Down” sur-
giu há seis anos em Taubaté e, 
atualmente, abrange cidades de 
toda a região.

Divulgação

A proposta é quebrar rótulos e estereótipos

Que o sertanejo Sorocaba é fã 
de churrasco todos já sabem. A 
novidade é que ele acaba de se 
tornar embaixador do Mr.Moo 
Churrasco, o maior evento de 
Churrasco do Brasil, que acon-
tece anualmente no Vale do Pa-
raíba.

O cantor se junta aos empre-
sários Felipe Thai e Bruno Alva-
renga para uma expansão nacio-
nal da marca.

“Estamos muitos felizes com 
a fusão entre Mr.Moo e o escri-
tório do Sorocaba. A nova par-
ceria permite buscarmos novos 
horizontes”, ressalta o empresá-
rio Felipe Thai.

O Mr Moo Churrasco con-
ta, em 2018, com patrocínio de 
grandes empresas nacionais e 
internacionais. 

O evento no Vale do Paraíba 
já está agendado para o dia 9 de 
junho, em São José dos Campos, 
com formato 360 graus e mais 
de 40 mil metros de estrutura 
assinada pela empresa oficial do 
Rock in Rio.

 No dia 8 de abril, em Cam-
pinas, será lançado o calendário 
da Tour 2018 do Mr.Moo Chur-
rasco. 

O primeiro lote promocio-
nal de convites será vendido em 
breve num único dia.

Sorocaba celebrou a nova parceria ao lado dos empresários 
Felipe Thai e Bruno Alvarenga

Divulgação

Palestra no Senac aborda as 
transformações na indústria da moda

André Carvalhal, 
empresário no segmento, 
comanda o bate-papo 
gratuito no Senac 
Pindamonhangaba

mes da moda no Brasil. Com 
entrada gratuita, o bate-papo 
abordará as recentes transfor-
mações no segmento de vestu-
ário.

Uma delas é o novo per-
fil do consumidor, que cada 
vez mais adota práticas de 
consumo responsáveis, im-
pulsionando uma revolução 
na forma de criar, produzir, 
comunicar e vender roupas. 
Essa nova era da moda favo-
rece o surgimento de marcas 
e profissionais autênticos, que 
entendam a moda além das 
roupas e do consumismo.

“Acreditando na conexão 
entre as pessoas e no fortale-
cimento da ‘com-unidade’, a 
moda se alinha ao consumi-
dor na busca do consumo e 
da produção feitas de maneira 
consciente. Um olhar que bus-
ca ir além da tendência e pro-
move o resgate da essência”, 
afirma Felipe Costa, docen-
te da área de Moda do Senac 
Pindamonhangaba.

Graduado em publicidade e 
jornalismo, pós-graduado em 
marketing digital e especialista 
em design para sustentabilida-
de, André Carvalhal também é 
professor de cursos de extensão 
e pós-graduação em marketing 
e branding de moda. 

A participação na palestra 
Nova Era da Moda é gratui-
ta. Para se inscrever, acesse o 
Portal Senac: www.sp.senac.
br/pindamonhangaba.

O Senac fica na rua Suíça, 
1.255 – Santana.
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De mulher pra mulher 
“A fotografi a permite arquivar um momento”

S ua afi nidade com a foto-
grafi a vem desde a infân-
cia. Mais precisamente, é 

herança do pai: o sr. José Antô-
nio de Morais – aquele que sem-

pre exibia os álbuns de fotogra-
fi a nos almoços em família. E foi 
ali, observando o pai “eternizan-
do momentos”, “criando frag-
mentos” e “imprimindo histó-

rias” que ela sentiu que “um dia 
também iria fotografar”. Mas o 
sonho fi cou em segundo plano 
para acordar tarde depois com 
mais paixão.

Patrícia Morais: o gosto pela fotografi a é herança de seu pai

Após alguns cursos na área, 
Patrícia Morais decidiu ser fotó-
grafa e usar a fotografi a para “fa-
zer o bem”. “Mas como?”, pen-
sava ela... Fotografando projetos 
sociais, eventos benefi centes; e 
não cobrando por esses serviços. 
Mesmo assim, ainda era pouco 
para essa mulher inquieta, que 
“quer sempre fazer mais”.

Ela então desenhou o projeto 
“Mulheres de Pinda” – que con-
siste em fotografar mulheres, 
nascidas ou moradoras de Pin-

damonhangaba, sua cidade na-
tal – e dar voz a essas mulheres, 
homenagear por meio de texto e 
imagem essas personagens. 

“Eu sempre escolho fotografar 
mulheres com diferenciais, com 
histórias bonitas de superação 
ou que trazem refl exões, lições 
de vida, sabe? Sejam histórias da 
vida profi ssional, dos estudos, da 
arte, do esporte ou pessoas que 
vivem uma simplicidade tão rara 
que torna-se incomum. É o caso 
da dona Conceição, por exem-

plo”, relata Patrícia.  
A ‘dona Conceição’ a que ela 

se refere é uma pessoa multi-
tarefa, “que é dona de casa; faz 
faxina; limpa quintal e cuida de 
idosos” – ela faz parte da lista 
de 52 personagens que Patrícia 
pretende fotografar durante o 
período de doze meses – já que 
o ano tem 52 semanas, cada 
uma delas será representada 
por uma mulher.

E por que mulher? Pela re-
presentatividade! 

Para executar o projeto ela conta com auxílio de dois parceiros: Beto e Robson Salgado

No “Dia da Mulher” ela foi cuidar de mulheres como dona Anésia

“Não é porque você traba-
lha em uma fábrica, cercada 
por homens que você precisa 
se ‘masculinizar”, usar roupas 
ditas masculinas ou assumir 
posturas de homem. Claro, 
que cada um usa a roupa que 
quiser; eu me refi ro a mulheres 
que ‘escondem’ sua feminili-
dade só porque trabalha com 
homens. Respeito não vem da 
roupa que vestimos, e sim da 
nossa conduta, dentro e fora 
do trabalho, dentro e fora de 
casa”, afi rma Patrícia – que 
trabalhou os últimos 10 anos 
em ambientes industriais – 
ocupando, inclusive, cargos 
ditos “masculinos”. 

Ela conta que o precon-
ceito existe, mas que quando 
a profissional é “segura de 
si”, tem técnica e “pulso”, ela 
saberá conduzir suas ativi-
dades sem se importar com 
as possíveis piadas e atitudes 
machistas. 

“Quando eu ouvi a história da 
Zenaide, a motorista de ônibus e 
da Leandra, a árbitra de futebol, 
eu pude sentir todo o peso do 
preconceito e da discriminação 
que elas sofreram por serem 
mulheres ‘em cargos de homens’. 
Nossa sociedade ainda precisa 
evoluir muito para entender que 
não existe ‘mulher e homem’, 
existe o profi ssional que traba-
lha e que dá resultado. Quando 
isso acontecer, a diferença de 
salários não existirá mais, as 
piadas machistas não existirão 
mais, mulheres e homens serão 
tratados com respeito e dignida-
de”, argumenta. 

Ao ser questionada se ela é 
feminista, Patrícia foi enfática: 
“ela defende pessoas, boas causas 
e não gêneros”. Ela conta que 
cria os fi lhos (Bruna, de 21 anos 
e João, de 14) – livres de rótulos 
e de preconceitos e que para ela, 
“eles precisam ser felizes, hones-
tos e realizados”, e isso basta.

FEMINISTA E FEMININA

“I ain’t gonna be just a face in the 
crowd / You’re gonna hear my voice 
when I shout it out loud / It’s my life 
/ It’s now or never (...)”  Bon Jovi

Arquivo pessoal

Empreendedora nata, 
Patrícia acaba de adquirir 
um salão de beleza que minis-
tra cursos profi ssionalizan-
tes. Tecnóloga em Produção 
Industrial, a área da beleza 
parece que nada tem a ver 
com essa taurina que curte 
Bon Jovi, U2 e Nightwish. 
Mas ela diz que agora se sente 
completa e que também pode-
rá oferecer “serviços do salão 
à instituições carentes como 
asilos e lares de crianças”. 

Ela realmente parece que 
tem o dom da solidariedade. 
“Eu sinto que preciso fazer 
sempre mais, sabe? Vem aque-
la vontade de ajudar as pesso-
as, de ir aonde ninguém vai, de 
visitar lares e asilos e de cuidar 
de quem precisa”, conta. 

Aos 41 anos, Patrícia diz 
que nunca teve “medo de se 
arriscar”. Que ser feliz para 
ela é prioridade. Se for na 
Engenharia, ela estudará 
Engenharia, se for na foto-
grafi a, ela se aperfeiçoará 
em fotografi a, se for no ramo 
da beleza, ela fará cursos na  
área da beleza e se for para 
ajudar o próximo, ela estará 
sempre disponível. 

É, parece que dona Maria 
Eunice soube educar bem essa 
menina! 

Fotografi as e textos de Sebastião Salgado incentivaram a 
criação do projeto “Mulheres de Pinda”

Reprodução

Reprodução

EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMENTO
Gisele Morais


