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Pindamonhangaba lidera criação 
de empregos no Vale e região     

Pinda teve o melhor desempenho em fevereiro. No acumulado deste ano, a região abriu 1.373 novos postos de trabalho

O Ministério do Trabalho 
divulgou, na última sexta-feira 
(23), os números do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados) de fevereiro de 
2018: Pindamonhangaba teve o 
melhor desempenho da região, 
se comparado ao mesmo perío-
do no ano passado.

No último mês, Pindamo-
nhangaba teve o melhor desem-
penho com 383 empregos cria-
dos; seguida por Guaratinguetá, 
com 243 contratações; e Lorena, 
com 219.

PÁGINA 3 PÁGINA 3

O município de Pin-
damonhangaba conce-
derá regularização de 
todos os imóveis loca-
lizados em zona urba-

na ou núcleo urbano 
destacado e que sejam 
clandestinos ou irregu-
lares desde que tenham 
sido construídos até 30 

de novembro de 2017 - 
conforme comprovação 
documental (ligação de 
energia elétrica ou rede 
de água, por exemplo).

IMÓVEIS IRREGULARES CONSTRUÍDOS ATÉ 
NOVEMBRO PODEM SER REGULARIZADOS         

                

Fototeca do Palacete 10 de Julho é reativada  
Uma parceria entre o 
Departamento de Cul-
tura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
o Conselho Municipal 
de Cultura e a empre-
sa Tenaris permitiu 
a reativação da foto-
teca do Palacete 10 
de Julho, bem como 
a realização de uma 
ofi cina para a dispo-
nibilização de fotogra-
fi as para a população. 
Quem participou da 
capacitação aprendeu 
sobre conservação, 
higienização, catalo-
gação, digitalização e 
indexação do acervo 
histórico do Palacete 
10 de Julho.

Iniciativa é de grande 
importância para a 
preservação da memória de 
Pindamonhangaba

PÁGINA 5

Estão abertas as 
inscrições para 
a “1° Conferência 
Municipal 
de Educação”

PÁGINA 5

PÁGINA 2

Departamento de 
Trânsito realiza 
mais uma ação 
educativa
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

 ESCRITORES RUSSOS NO SÉCULO XX 
 A Literatura Russa, 

no século XX foi for-
temente marcada pela 
opressão do regime po-
lítico que se instalou 
naquela parte do mun-
do após a Revolução 
Bolchevique de 1917. 
No início do século XX, 
vários escritores rus-
sos, críticos e prosado-
res produziram muito, 
e, no âmbito da poesia 
destacou-se o trio: Va-
leri Brinsov, Alexander 
Block e Boris Bugaiev. 
Merece uma menção 
muito especial o escritor 
Ivan Bunin (1870-1953), 
perseguido pelo regime 
comunista e exilado na 
França, Bunin já era bri-
lhante antes mesmo de 
receber o Prêmio Nobel 
de Literatura (foi o pri-
meiro russo a recebê-lo, 
em 1933), pois fora con-
decorado em seu país 
com o mais alto prêmio 
da Academia Russa de 
Ciências. Bunin escre-
veu sobre as tradições 
da Rússia Clássica. Foi 

elogiado por escritores 
europeus consagrados 
como Rilke, Thomas 
Mann e André Gide. En-
tre as suas obras mais 
conhecidas no Ocidente 
se destacam: “Lazarus” 
(1918), “The Gentleman 
from San Francisco ando 
other storie“ (1922) e 
“Mitya´s Love” (1926). 
Há muitos anos, li o im-
pressionante “Lazarus”, 
numa magnífi ca tradu-
ção francesa. Bunin tem 
vários livros editados no 
Brasil.

Historicamente sa-
bemos que, fundada a 
URSS, surgiu uma nova 
escola de pensamento 
denominada Realismo 
Socialista, cujo funda-
dor foi Máximo Gorki, 
cuja fi nalidade era cons-
cientizar e transformar 
a sociedade russa, bus-
cando novas formas e 
nova linguagem, como 
se pretendesse uma 
ruptura com o passa-
do, dele fazendo parte: 
Maiakovski, Leonov e o 

dramaturgo Simonov. 
Era o período stalinista 
caracterizado por forte 
controle do Estado e au-
sência de liberdade de 
expressão na União So-
viética. Com a morte de 
Stalin, alguns escritores 
passaram a questionar 
(muito timidamente) a 
União Soviética. E, para 
se ter uma ideia dessa 
opressão ofi cial sobre 
os intelectuais da épo-
ca, basta citar que Bo-
ris Pasternak (autor de 
“Doutor Jivago”, que foi 
‘as telas’ em Hollywood) 
não pode ser lido na 
Rússia até 1987 e, fato 
marcante: em 1958, foi-
lhe concedido o Nobel 
de Literatura, o qual foi 
recusado, evidentemen-
te por pressões ofi ciais 
do Regime Comunista.

A partir da década de 
sessenta, o crítico e eru-
dito Yrev Siniavski teve 
a coragem de criticar o 
Realismo Socialista, as 
suas bases doutrinárias, 
tendo como prêmio a 

condenação a trabalhos 
forçados na Sibéria.

Em 1970, Alexander 
Soljenitsin recebeu o 
Prêmio Nobel de Lite-
ratura, claro, sob crí-
ticas e condenação do 
governo da sua pátria e 
de escritores aliados ao 
regime. No período pós
-stalinista, vários escri-
tores russos tiveram as 
suas obras denominadas 
de “Literatura ilegal” 
pelo governo, inclusi-
ve as obras de Joseph 
Brodsky, Prêmio Nobel 
de Literatura em 1987.

Por esses breves co-
mentários, percebe-se 
que a literatura russa é 
rica com quatro prêmios 
nobéis: Bunin(1933), 
Boris Pasternack (1958), 
Soljenitsin (1970) e 
Brodsky (1987).

          Em 1991, houve 
colapso da União Sovi-
ética. Surgirá uma nova 
era caracterizada por 
liberdade de criação na 
literatura russa? A his-
tória irá nos dizer.
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Departamento de Agricultura alerta para 
a vacinação contra a raiva herbívora  

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Departamento de 

Agricultura de Pindamo-
nhangaba alerta os produ-
tores para a vacinação dos 
rebanhos bovinos e equinos 
contra a raiva dos herbívo-
ros na cidade, doença viral 
bem conhecida e que causa 
várias mortes no País.

Recentemente, foi con-
fi rmado, através de análi-
ses laboratoriais, um caso 
de morte de animal por 
raiva na zona rural de Pin-
damonhangaba. Segundo 
o diretor do Departamen-
to de Agricultura, Paulo 

Imparato, a vacinação é o 
principal meio de defesa 
contra a raiva, por isso va-
cinar o rebanho é tão im-
portante. 

Esta doença possui ca-
ráter endêmico, ou seja, 
não está diretamente liga-
da a quantidade de casos, 
podendo ser considerada 
como típica de determina-
da região devido à frequ-
ência de acontecimentos. 
Em casos de animais que 
contraíram a doença, a 
incidência de morte é de 
100%, pois não há cura. 
No Brasil, a raiva bovina 
mata aproximadamente 
50.000 bovinos por ano.

 A raiva tem como prin-
cipal transmissor o mor-
cego hematófago – aquele  
cuja fonte de alimento é o 
sangue de outros animais. 
Deste modo, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba por 
meio do Departamento de 
Agricultura, em conjunto 
com a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária do 
Estado de São Paulo, rea-
liza a captura de morcegos 
hematófagos, possibili-
tando uma espécie de con-
trole do vírus.

No Estado de São Pau-
lo, a vacinação de reba-
nhos bovinos não é obri-
gatória, entretanto há o 

alerta da Prefeitura de 
Pinda para que haja a vaci-
nação evitando que ocorra 
um surto.  Estima-se que 
a vacina para imunização 
nos animais tenha o custo 
de R$ 10 e renda serventia 
em 25 doses.

A vacinação deve ocor-
rer anualmente, tendo a 
aplicação na área subcutâ-
nea ou intramuscular, na 
dosagem de dois ml por 
animal. Além de oferecer 
alto risco para os animais 
bovinos, ainda que a cidade 
não registre nenhum caso, 
a raiva bovina é uma zoo-
nose que pode ser transmi-
tida ao ser humano.

“Trânsito” realiza ação educativa
COLABOROU COM O TEXTO: BRU-

NA SILVA
***

Na manhã dessa terça-fei-
ra (27), o Departamento de 
Trânsito da Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou mais 
uma ação educativa na cidade: 
dessa vez foi na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, em 
frente ao prédio da prefeitura.

A ação educativa buscou 
conscientizar sobre o uso do 
cinto de segurança não só do 
motorista, mas também dos 
passageiros no banco de trás. 
“Apesar de a lei existir desde 
1997, muitos alegam que o 
uso não é um hábito, porém 
esta atitude está errada e é um 
grande risco, pois em caso de 
colisão, o cinto de segurança 
traseiro impede que o corpo 
do passageiro seja projetado 
para frente, causando impacto 
sobre o motorista do automó-
vel ou sobre o carona”, conta a 
diretora de Trânsito, Luciana 
Viana.

Segundo o agente de Trân-

sito José Ouverney Júnior, a 
ação distribuiu panfl etos para 
cerca de 150 condutores abor-
dados. Esta atuação efetuada 
pelo Deptran enfatiza a cam-
panha elaborada pelo Governo 

do Estado de São Paulo, intitu-
lada como ‘Foca No Trânsito’, 
em que busca ressaltar a aten-
ção de pedestres e motoristas, 
evitando acidentes de trânsito.

De acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro, deixar de 
utilizar o cinto de segurança é 
uma infração grave que pode 
gerar multa de R$ 195,23 e 
perda de cinco pontos na Car-
teira de Habilitação.

Saldo positivo    
Mais uma boa notícia para 

Pindamonhangaba: o Ministério do Trabalho 
divulgou, na última semana, os números 
do Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) de fevereiro de 2018, e 
o município teve o melhor desempenho da 
região, se comparado ao mesmo período no 
ano passado.

De acordo com o Caged, no último mês, 
a cidade que teve o melhor desempenho 
foi Pindamonhangaba, com 383 empregos 
criados; seguida por Guaratinguetá, com 243 
contratações; e Lorena, com 219.

Os números indicam que as contratações 
superaram as demissões, e que a região abriu 
1.373 novos postos de trabalho no acumulado 
deste ano.

É torcer para que outras boas notícias 
possam ser dadas à população de Pinda e da 
nossa região – tão produtiva e importante 
para o desenvolvimento do País!  

Celebrações da “Páscoa” 
mantêm tradições e 
movimentam a economia 

O “Domingo de Páscoa” 
este ano será comemorado 
no dia 1º de abril. A data – 
que celebra a ressurreição 
de Cristo – é comemora-
da em diversas partes do 
mundo, com diferentes 
tradições culturais. 

Para algumas pessoas, 
é um momento de cele-
bração familiar, princi-
palmente porque resgata 
as memórias da infância. 
Para outras, é uma opor-
tunidade de geração de 
renda e de ocupação.  

De acordo com a Abi-
cab (Associação Brasileira 
da Indústria de Chocola-
tes, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados), esta 
é a principal data sazonal 
para o setor de chocola-
tes no Brasil. Somente 
este ano, a “Páscoa” gerou 
mais de 23 mil empregos 
temporários, para a in-
dústria e para os pontos 

de venda – proporcio-
nando uma oportunidade 
signifi cativa de renda aos 
brasileiros.    

“O volume de empre-
gos temporários deste ano 
é considerado positivo 
pelo setor. As empresas 
ainda se mostram pru-
dentes nas contratações, 
mas confi antes nos sinais 
positivos de alguns indi-
cadores da economia”, 
afi rma Ubiracy Fonseca, 
presidente da Abicab. 

Segundo a associação, 
em 2017, foram produ-
zidas mais de 9 mil to-
neladas de produtos de 
chocolate, o equivalente 
a 36 milhões de ovos de 
páscoa. Para 2018, o setor 
está otimista que os nú-
meros comprovem o ama-
durecimento da indústria 
e sua capacidade de orga-
nização em uma economia 
mais estável.

Divulgação

Cerca de 150 motoristas foram abordados durante a ação “Foca no Trânsito”
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Imóveis clandestinos e irregulares construídos 
até novembro podem ser regularizados     

O município de Pinda-
monhangaba concederá 
regularização de todos 
os imóveis localizados 
em zona urbana ou nú-
cleo urbano destacado e 
que sejam clandestinos 
ou irregulares desde que 
tenham sido construídos 
até 30 de novembro de 
2017 - conforme compro-
vação documental (liga-
ção de energia elétrica ou 
rede de água, por exem-
plo).

A lei complementar 
55, que permite as regu-
larizações, está em vigor 
deste o fi m de fevereiro 
de 2018 e tem validade 
até o fi m de agosto deste 
ano.

Para obter o benefício, 
o proprietário deve fazer 
o requerimento na prefei-
tura, mediante apresen-
tação de documentos e 
projeto assinado por pro-
fi ssional habilitado (en-
genheiro ou arquiteto).

A lei ainda prevê anis-
tia sobre as multas que 
seriam aplicadas prove-
nientes de seu processo 
de regularização, contudo 
não será concedida isen-
ção do recolhimento das 
taxas de licença, previs-
tas no Código Tributário 
Municipal, relativas aos 
procedimentos de regula-
rização.

Outra fator interes-
sante ao proprietário, é 
que a lei possibilita a re-
gularização até mesmo 
dos imóveis que foram 
construídos em descon-
formidade com os índices 
urbanísticos previstos na 
Legislação Municipal.

Vale ressaltar que a 
Lei veda a regularização 
de imóveis que estejam 
em áreas de risco, prote-
ção ambiental ou que te-
nham sido declaradas de 
utilidade pública, ou que 
estejam em ruínas, den-
tre outras.

Pinda lidera criação de empregos no Vale e região  

 FUNDO SOCIAL DE PINDA DISTRIBUI PANETONES DOADOS PELO ESTADO  

Na última sexta-feira 
(23), o Ministério do Tra-
balho divulgou os núme-
ros do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados) de feve-
reiro de 2018. Pindamo-
nhangaba teve o melhor 
desempenho da região, 
se comparado ao mesmo 
período no ano passado.

No último mês, a ci-
dade que teve o melhor 
desempenho foi Pinda-
monhangaba, com 383 
empregos criados; segui-
da por Guaratinguetá, 
com 243 contratações; e 
Lorena, com 219.

Os piores saldos foram 
os de Ubatuba, com o fe-
chamento de 458 postos; 
São José dos Campos, 
com saldo de 357 demis-
sões e Caraguatatuba, 

que perdeu 249 postos.
Os números fi nais do 

mês indicam que as con-
tratações superaram as 
demissões. No acumu-
lado deste ano, a região 
abriu 1.373 novos postos 
de trabalho.

“Essa é uma excelente 
notícia para nossa cidade, 
que apresentou o melhor 
número da região na ge-
ração de empregos. Sei 
que temos muito trabalho 
pela frente, mas felizmen-
te, 2018 está sendo um 
ano positivo para colocar-
mos todas as mudanças e 
melhorias previstas em 
prática e, claro, colher-
mos todo o trabalho que 
estamos cultivando des-
de o início da gestão, em 
2017”, avaliou o prefeito 
Isael Domingues.

O Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba está reali-
zando a doação de 900 
panetones recebidos pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo. As doações foram 
feitas por empresas ao 
Fundo Estadual, pois 

são alimentos com prazo 
de vencimento próximo, 
mas com qualidade, e 
que poderão ser consu-
midos normalmente. 

As caixas com os pa-
netones Tommy e Bau-
ducco chegaram a Pinda 
na sexta-feira (23) e já 
começaram a ser entre-

gues a famílias e a insti-
tuições da cidade.

As entregas começa-
ram na segunda-feira 
(26), iniciando pelo Lar 
de Idosos São Vicente 
de Paulo, Lar de Idosos 
Irmã Terezinha e comu-
nidade do Cerâmica. No 
mesmo dia, receberam as 

doações o grupo Terapia 
e Lazer de Moreira César 
e o centro comunitário 
do Vale das Acácias.

Nos próximos dias, se-
rão contemplados com os 
panetones o Lar da Crian-
ça Irmã Júlia; o projeto 
Parceiros do Amanhã, da 
Polícia Militar, e o proje-

to Ação Cultural Capoei-
ra Vila, na Vila São João.

“Fomos lembrados 
pelo Fundo Social do 
Estado e estamos gratos 
por recebermos essas do-
ações, que beneficiarão 
muitas pessoas da nos-
sa cidade, ainda mais 
nessa época de Páscoa, 

quando podemos refle-
tir sobre a importân-
cia da união, do amor 
ao próximo e da soli-
dariedade”, avaliou a 
presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Pindamonhanga-
ba, Cláudia Vieira Do-
mingues.

Divulgação Divulgação

Imagem de internet

Divulgação

Para ter acesso ao benefício, o proprietário deve fazer requerimento na prefeitura  e atender às exigências

Com quase 400 empregos gerados, Pinda teve o melhor desempenho em fevereiro

Lares de idosos e de crianças, além de outros projetos sociais foram contemplados
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

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

Vereadores Jorge Pereira 
Alves - Jorge da Farmácia (a 
esquerda) e Carlos Moura - Magrão 
acompanharam as informações 
técnicas e fi nanceiras do 
Relatório do 3º Quadrimestre de 
2017 da Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba

A Secretária de Saúde e 
Assistência Social de Pin-
damonhangaba, Valéria dos 
Santos confi rmou nesta ter-
ça-feira, dia 20 de março, 
durante a Audiência Pública 
de apresentação do Relató-
rio Detalhado do Quadri-
mestre Anterior (RDQA) do 
3º Quadrimestre de 2017 da 
Secretaria de Saúde que o 
atendimento médico e social 
aos moradores do Empreen-
dimento Bem Viver, no Ara-
retama é “prioridade máxima 
do Executivo e que está fazen-
do todo o possível para inau-
gurar a UBS da região até o 
meio deste ano de 2018”. Ela 
disse ainda “que o Executivo 
está solucionado os proble-
mas de recursos humanos e 
da folha de pagamento que já 
está no limite prudencial para 
que possamos implementar 
as medidas necessárias de 
atendimento aos moradores 
do Bem Viver”. A Audiência 
Pública da Saúde foi realiza-
da no Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira” e foi 
presidida pelo vereador Jor-
ge Pereira Alves – Jorge da 
Farmácia (PR) e contou com 
a participação do Presidente 
da Câmara, vereador Carlos 
Moura – Magrão (PR). Além 
da Secretária Valéria dos San-
tos também estiveram pre-
sentes as Diretoras Mariana 
Prado Freire (Departamento 
de Assistência Farmacêutica 
e Saúde Bucal), Lucélia Ro-
drigues Soares (Departamen-
to Administrativo da Saúde e 
Assistência Social), o Diretor 
Rafael Lamana (Departamen-
to de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde) e a Gerente 
da Área de Saúde, Elaine da 
Silva Dias.

A Audiência foi aberta 
pelo vereador Jorge da Far-
mácia e logo em seguida foi 
concedida a palavra aos dire-
tores da Secretaria de Saúde 
para a apresentação do Rela-
tório Detalhado do Quadri-
mestre Anterior (RDQA) do 
3º Quadrimestre de 2017 com 
todas as ações e investimen-
tos realizados entre os meses 
de setembro e dezembro do 
ano passado. A primeira a 
usar a tribuna para as expli-
cações foi a Diretora do De-
partamento de Assistência 
Farmacêutica e Saúde Bucal, 
Mariana Prado Freire. Ela 

Em Audiência Pública, Secretária de Saúde 
con� rma: Atendimento aos moradores do 

“Bem Viver” é prioridade do Executivo
Valéria dos Santos enfatizou que pretende implementar atendimento em

UBS do Empreendimento Bem Viver “até o mês de julho de 2018”; Números apresentados
pela Prefeitura indicam que o município investiu mais de 33% em saúde em 2017

apresentou os dados da área 
de Saúde Mental, incluindo 
o CAPS 2 (para Distúrbios 
mentais de maior gravidade) 
e o CAPS AD (para dependên-
cia química e uso abusivo de 
drogas). No total foram aten-
didos 892 pacientes no CAPS 
2 e 678 no CAPS AD. 

Mariana Freire relatou 
também a situação do Labo-
ratório Municipal, que hoje 
está atendendo 300 pacien-
tes por dia no Posto de Coleta 
Central e a novidade é que os 
resultados já podem ser reti-
rados “online” desde o dia 27 
de novembro de 2017 através 
do site www.pinda.buscalau-
dos.com.br ou no site da pre-
feitura. A diretora esclareceu, 
ainda que a Unidade de Cole-
ta do Araretama foi implanta-
da em 16 de outubro de 2017 e 
está atendendo uma média de 
40 pacientes por dia. No Cisas 
em Moreira César, a Unidade 
de coleta foi implementada 
em agosto do ano passado.

Assistência
Farmacêutica
Na Assistência Farmacêu-

tica, Mariana disse que os in-
vestimentos em medicamen-
tos com recursos federais, 
estaduais e municipais chega-
ram a R$ 5.139.397,04. Entre 
as ações da Secretaria ela re-
lacionou que as farmacêuticas 
estão presente durante todo 
período de atendimento; hou-
ve expansão no número de 
estagiários de ensino superior 
de farmácia e do número de 
guichês para atendimento e o 
retorno do atendimento até as 
17 horas.

Na Produção da “Aten-
ção Básica”, foram realizados 
9.857 Procedimentos cirúrgi-
cos e 240.912 Procedimentos 
clínicos. Na área de Urgência 
e Emergência, a Secretaria de 
Saúde contabilizou no 3º qua-
drimestre de 2017, 279.339 
procedimentos clínicos (Con-
sultas e atendimentos) e 
3.022 Procedimentos cirúrgi-
cos com um investimento de 
R$ 1.398.675,35. 

Na área de Produção 
Hospitalar (Procedimentos 
hospitalares SUS por local 
Internação, com caráter aten-
dimento em urgência) o total 
de recursos aplicados foi de 
R$ 2.427.702,84.

Atenção Básica
Um dado interessante 

apresentado pela Diretora 
Mariana Freire foi o número 
de faltas em exames progra-
mados nos “Procedimentos 
em Atenção Especializada”, 
que envolvem exames como 
Endoscopia, Biopsia de Pros-
tata, Eletrocardiograma, 
Ressonância Magnética, Ul-
trassonografi a com doppler,  
Tomografi a, entre outros. 
Dos 24.269 exames agenda-
dos foram confi rmados ape-
nas 17.694 o que gerou o ab-
senteísmo (faltas e ausências) 
de 6.574 pacientes. O mesmo 
ocorreu com as consultas com 
especialistas (Ortopedista, 
Oftalmologista, Cardiologis-
ta, Dermatologista, Neuro-
logista, Otorrinolaringolo-
gista, Reumatologista, entre 
outros) que tiveram mais de 
14.600 pacientes que não 
compareceram às consultas 
agendadas.

Quanto aos casos de den-
gue (notifi cações entre 01 de 
Setembro e 31 de dezembro 
de 2017), o relatório detalhou 
que dos 100 casos notifi cados 
somente foram confi rmados 
8 (oito)e todos autóctones, 
ou seja, contraídos no próprio 
município.

Recursos 
Financeiros
Na área fi nanceira da Se-

cretaria de Saúde, as explica-
ções detalhadas do relatório 
foram feitas pela Diretora do 
Departamento Administra-
tivo da Saúde e Assistência 
Social, Lucélia Rodrigues So-
ares. A dirigente frisou que o 
total de “Despesas com a Saú-
de” foi de R$ 133.678.667,28 
sendo o montante de “Trans-
ferências e Taxas”, ou seja, di-
nheiro proveniente de recur-
sos federais e estaduais, foi 
de R$ 33.240.612,85. Desta 
forma, enfatizou a diretora, 
Pindamonhangaba aplicou 
na Saúde do Município o va-
lor de R$ 100.438.054,43, 
perfazendo o percentual de 
33,30%. Lucélia disse, ainda, 
que Pindamonhangaba apli-
cou duas vezes mais que o 
percentual legal defi nido pela 
legislação que é de 15%. Ela 
lembrou que só na folha de 
pagamento dos profi ssionais 
da saúde, o Executivo investiu 
R$ 61.943.657,42.

Ao fi nal das explicações, 
os vereadores presentes – 
Jorge da Farmácia e Carlos 

Moura – Magrão – fi zeram 
alguns questionamentos pon-
tuais sobre o funcionamento 
do Laboratório Municipal, o 
Pronto Socorro Municipal e 
a regulação do SAMU – Ser-
viço de Atendimento Médico 
de Urgência. O Presidente 
da Câmara, vereador Car-
los Moura – Magrão abor-
dou a questão da regulação 
do SAMU e a consequente 
aprovação para que o ser-
viço seja regulado por Gua-
ratinguetá. O parlamentar 
perguntou à Secretária qual 
é o prazo para o serviço co-
mece a funcionar efetiva-
mente. Valéria dos Santos 
explanou que todos trâmi-
tes estão sendo superados 
e “hoje não existe nenhum 
impedimento legal para ini-
ciarmos o serviço e prova-

velmente nos próximos 10 
ou 15 dias o SAMU estará 
sendo operado normalmen-
te em nossa cidade”. Sobre 
o Pronto Socorro Muni-
cipal, Magrão disse que o 
contrato com a empresa 
que hoje gerencia o PS está 
prestes a se encerrar e como 
está a licitação para a con-
tratação de uma nova OS. 
A Secretaria informou que, 
desde o ano passado, já es-
tão qualificadas 5 entidades 
para participar neste cha-
mamento público. “O edital 
já está no site da Prefeitu-
ra e queremos crer que nos 
próximos 5 anos teremos 
uma gestão qualificada no 
nosso PS”, afirmou Valéria 
dos Santos. Sobre as UPAs, 
a Secretaria disse que a uni-
dade de Moreira César tem 

previsão de abertura e fun-
cionamento ainda em 2018. 

Já o vereador Jorge da 
Farmácia abordou a ques-
tão da UBS do Empreen-
dimento Bem Viver, do 
Araretama. Ele perguntou 
à Secretária quando a UBS 
está em pleno funciona-
mento? Valéria esclareceu 
que “para inaugurar a UBS 
Bem Viver é preciso realizar 
algumas ações e o Execu-
tivo está priorizando essa 
questão, pois são mais de 6 
mil pessoas desassistidas e 
entendemos que até o meio 
deste ano o problema esteja 
solucionado”. 

Ao final dos questiona-
mentos, o vereador Jorge 
da Farmácia agradeceu a 
participação de todos e en-
cerrou a Audiência Pública.

Secretária de Saúde de 

Pindamonhangaba afi rmou que 

pretende implementar atendimento 

em UBS do Empreendimento Bem 

Viver até o mês de julho
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Prefeitura, Conselho e Tenaris reativam 
fototeca no Palacete 10 de Julho

A Tenaris – empresa 
que contribuiu para o Res-
tauro do Palacete 10 de 
Julho, bem como para a 
instalação de uma fotote-
ca no local–, realizou, em 
março, uma ofi cina para a 
disponibilização de foto-

grafi as para a população, 
no próprio palacete.

Esta ofi cina é uma das 
etapas para sua constitui-
ção. A capacitação ocor-
reu para funcionários 
da Tenaris, do Departa-
mento de Cultura, para 

um membro do Conselho 
Municipal de Cultura e 
estagiários, nos dias 15, 
16, 20 e 21 de março. Eles 
foram capacitados para 
a conservação, higieni-
zação, catalogação, digi-
talização e indexação do 

acervo histórico do Pala-
cete 10 de Julho.

Pelo período de qua-
tro meses, funcionários e 
estagiários continuarão 
desenvolvendo ações de 
limpeza, higienização, ca-
talogação e digitalização 

para a disponibilização do 
arquivo digital para a po-
pulação.

Para o diretor de Cultu-
ra da Prefeitura, Alcemir 
Palma, essa iniciativa é de 
grande importância para a 
preservação da memória 

de Pindamonhangaba. “A 
democratização e o acesso 
ao material iconográfi co 
faz parte das diretrizes 
tanto da Tenaris quan-
to do Departamento de 
Cultura da Prefeitura”, 
garantiu.

“Conferência Municipal 
de Educação” tem 
inscrições abertas

Programação:
7h45 às 8h – Credenciamento
8h às 8h30 – Mesa de abertura
8h30 às 9h30 – Palestra
9h30 às 9h45 – Café
9h45 às 11h – Aprovação do Regimento da Conferência
11h às 12h30 – Discussão dos Eixos
12h30 às 14h – Almoço
14h às 15h45 – Discussão dos Eixos
15h45 às 16h – Café
16h às 18h – Plenária e eleição dos delegados 
             para a etapa estadual

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES 

***               
As inscrições para a “1° 

Conferência Municipal de 
Educação” começam nes-
ta quarta-feira (28) e se-
guem até o dia 3 de abril. 
A conferência acontecerá 
no dia 7 de abril, das 8 às 
18 horas, na Faculdade 
Anhanguera, e tem como 
objetivo discutir os eixos 
do documento referência 
da Conape-Conferência 
Nacional Popular de Edu-
cação.

A Conape visa discutir a 
educação com democrati-
zação, com a participação 
da população, debatendo 
e opinando. Os eixos que 
serão discutidos são pi-
lares da educação, temas 
de extrema importância 
que irão compor a con-
ferência, os documentos 
referências são os planos 
nacionais e municipais de 
educação.

O primeiro eixo tem 
como tema: O PNE (Pla-
no Nacional de Educação) 
na Articulação do Sistema 
Nacional de Educação: 
Instituição, democratiza-
ção, cooperação federati-
va, regime de colaboração, 
avaliação e regulação da 
educação. 

O segundo eixo: 
Planos decenais e o SNE 

(Sistema Nacional de 
Educação): Qualidade, 
Avaliação e Regulação das 
Políticas Educacionais. 

O terceiro eixo dis-
cute os: Planos decenais, 
SNE e Gestão Democráti-
ca, Participação Popular e 
Controle Social. 

O quarto eixo fala so-
bre: Planos decenais, SNE 
e a Democratização da 
educação: Acesso, Perma-
nência. 

O quinto eixo: Planos 
decenais, SNE e Educação 
e Diversidade: Democrati-
zação, Direitos Humanos, 
Justiça Social e Inclusão. 

O sexto eixo: Planos 
decenais, SNE e Políticas 
Intersetoriais de Desen-
volvimento e Educação. 

O sétimo eixo: Pla-
nos Decenais, SNE e Valo-
rização dos Profi ssionais 
da Educação: Formação, 

Carreira, Remuneração e 
Condições de Trabalho e 
Saúde. 

O oitavo e último 
eixo: Planos Decenais, 
SNE e Financiamento da 
Educação, Gestão, Trans-
parência e Controle Social.

As inscrições podem 
ser realizadas no site ofi -
cial da prefeitura (www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br). 

Serão ofertadas 200 
vagas, sendo 25 para cada 
um dos oito eixos. Haverá 
certifi cação de 10 horas de 
participação aos presen-
tes, sendo validada para 
o processo de bonifi cação 
dos professores da Rede 
Municipal. A conferência 
é gratuita e aberta para to-
dos os interessados e não 
exclusivamente a profi s-
sionais da Rede Municipal 
de Ensino. 

Escola no Mombaça 
recebe obras de reparo  

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou, no dia 20 de março, 
obras de reparo na calçada interna da Escola Professora Maria Aparecida Vas-
ques, localizada no bairro Mombaça.

Cerca de cinco funcionários participaram das obras, que repararam a cal-
çada que liga um bloco ao outro, além de fazer uma nova calçada que dá aces-
so ao portão lateral onde há circulação de crianças.

A obra levará mais segurança para a circulação de crianças e de adultos que 
utilizam o local.

Divulgação

Divulgação

Beto Salgado Beto Salgado

Capacitação faz parte da formação da fototeca do Palacete 10 de Julho

Diversas escolas municipais estão recebendo obras de reparo
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COMUNICADO

Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio 
em Pindamonhangaba SP, CNPJ - 08.451.922/0001-27. Declara que 
o funcionário Matheus Rodrigues de Almeida com CTPS Nº 022350 - 
0400 - SP, RG Nº 45.187.074-8, está ausente do emprego desde o dia 
19/02/2018, confi gurando assim Abandono de Emprego, de acordo com 
as leis trabalhistas vigentes.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PARTICIPANTES 

NO 2º FESTIVAL TROPEIRO 2018

 

 
CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA DE POSSE E ELEIÇÃO 

 
 

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e 
suplentes, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização 
da “Assembleia de Posse e Eleição da Diretoria do Conselho Gestor do 
Parque Natural Municipal do Trabijú – Biênio 2018/2020”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Data:  10/04/2018 
Horário: 17:00h 

Local:Auditório da Prefeitura Municipal. 
 
Pauta: 
 

1- Cerimônia de Posse dos novos Membros do Conselho – Gestão 
2018/2020; 
 

2- Eleição da Diretoria Executiva; 
 

3- Informes Gerais. 
 

A reunião será aberta para participação de toda a sociedade civil e demais 
interessados. 
 

Pindamonhangaba, 26 de Março de 2018. 
 
 
 

Marcos Vinicius Faria Carvalho 
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária 

 
 

         _______________________________________________________ 
 

   CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico – Departamento de Turismo vem, 
através do presente Edital de Chamamento, tornarpúblico a convocação 
de empresários do ramo de atividades Turística gastronômicaRURAL 
TROPEIRA, interessados em comercializar alimentos relativos à 
gastronomia típica TROPEIRAS E OUTROS, no 2ºFestival Tropeiro do 
Vale do Paraíba.
O 2ºFestival Tropeiro do Vale do Paraíba temo objetivo de fomentar o 
Turismo Rural do Vale do Paraíba com acultura e o resgate da comida 
tropeiro. O evento é gastronômico e rural, motivo esse que é aberto para 
empresários e comitivas do Vale do Paraíbaque fomentam o turismo na 
área rural na região do Vale do Paraíba e Pindamonhangaba, além da 
exposição e vendas de produtores rurais de Pindamonhangaba e artesãos 
que tenhaminteresse de participar.
O evento será realizado nos dias 04, 05 e 06 de Maio de 2018.Serão 
disponibilizados 22 (Vinte e dois) espaçoscom tendas cedidas pela 
organização do evento de 4 x 4 metros, 02 (dois) espaço para montar 
o rancho tropeiro, 06 (seis) espaços livres para ambulantes de chapéus, 
roupas típicas, etc.,2 (dois) destinados à pipoqueiros e 02(dois) para 
doces típicose com  derivados e milho, 02 (dois) para bolos típicos , chás e 
cookies, 02 (dois) para cachaças e vinhos artesanais (vendas de produtos 
fechados-), 01 (hum) para carrinho de sorvetes e 1 (hum) para algodão 
doce.

Os espaços serão disponibilizados da seguinte forma:

a) 08 (Oito) tendas 4 x 4 metros para cidades representando COMITIVAS  
do Vale do Paraíbaque comprovem sua origem em comida tropeiro e rural 
e que já tenha participado em eventos dessa natureza, sendo uma tenda 
por cidade  do Vale Paraíba cadastrada incluindo Pindamonhangaba. 
b) 05 (Cinco)tendas 4 x 4 metros para empresários do ramo de atividade 
de Turismo na área rural (fogo de chão . representante com comida de 
fogão de lenha dentro dos núcleos turísticos de Pindamonhangaba e 
restaurante de comida tropeiro dentro do Vale do paraíba ), sendo 02 
(Dois) empreendimento do núcleo Turístico do Ribeirão Grande e 02 (Dois) 
empreendimentos  do núcleo turístico do Piracuama e 01 restaurante de 
comida tropeiro dentro do Vale do Paraíba 
c) 02 (Dois) vagas para montar o rancho tropeiro para participantes de 
Pindamonhangaba que representam o município ou o Vale do Paraíbano 
eventoRevelando São Paulo, sendo uma com gastronomia comidatropeiro 
e outra com café tropeiro.
d) 04 (Quatro) vagasparaDOCES TÍPICOS, CLASSIFICADOS DA 
SEGUINTE FORMA: (Doces caseiros, paçocas, pamonhas, milho verde, 
canjicas, bolos caseiros, coqueis e chás)e as mesmas serão distribuídas 
para os representantes que se enquadram na especifi cação abaixo:
Um representante do núcleo turístico do Ribeirão Grande
Um representante do Núcleo Turístico do Piracuama
Dois representantes das cidades do Vale do Paraíba
e) 02 (Dois) vagas, para representantes de Cachaças e vinhos artesanais 
(produto fechado) sendo.
• Uma vaga para Pindamo-nhangaba
• Uma vaga para as demais cidades do Vale do Paraíba
f) 02 (Dois) carrinhos de pipocas(sendo 1 cadastrado na associação dos 
ambulantes de Pindamonhangaba  e outro para demais interessados do 
município de Pindamonhangaba. 
g) 04 (Quatro) TENDAS4 x 4 metros  para Associação de ambulantes 
de Pindamonhangaba, devidamente registrada com CNPJ, para 
comercialização de outros tipos de alimento;
I – Os ambulantes cadastrados na associação, só poderão pleitear as 
vagas destinadas a associação. 
II -As vagas destinadas aos demais munícipes, não será permitido à 
participação dos ambulantes associados.
h) 04 TENDAS 4 x 4 metros  para ambulantes em geral do município de 
Pindamonhangaba para comercialização de outros tipos de alimento. 
i) 02 (dois) espaços livres pa-ra ambulantes de adereços (brinquedos, 
chapéus e bolas) cadastrados na associação de ambulantes de 
Pindamonhangaba.
I – Os ambulantes cadastrados na associação, só poderão pleitear as 
vagas destinadas a associação. 
II - Nas vagas destinadas aos demais munícipes, não será permitido a 
participação dos ambulantes associados.
j) 04 (Quatro) espaços para venda de adereços (brinquedos, chapéus e 
bolas), para ambulantes do município de Pindamonhangaba interessados 
em participar do evento.
k) 1 (hum) espaço para sorvete de carrinho e 1 (hum) para algodão doce 
para ambulantes do munícipio de Pindamonhangaba.

1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do-sespaços para o 
evento 2º FESTIVALTROPEIRODO VALE DO PARAÍBA  será nos dias  29 
de Março 2018 e  03 Abril no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – 
Cardoso,  das 8h00 às 17h00.

 

— Cópia do RG e CPF;

— Cópia do comprovante de residência no nome da pessoaou empresário 
interessado em trabalhar no evento;

— (Para os representantes dos doces típicos dos Núcleos Turísticos de 
Pindamonhangaba) - Comprovante queé representante da região dos 
núcleosnúcleo turístico do Ribeirão Grande e Piracuama com declaração 
de participação em eventos desta natureza.

— (para os representantes dos doces típicos cidades do Vale do 
Paraíba),Declaração do município que representa sua cidade em eventos 
desta natureza.

— (Núcleos Turísticos de Pindamonhangaba para representantes da 
gastronomia) -CNPJ de pessoa física ou empresa, podendo serMEI 
justifi cando oquinai de atividades.

— (Para restaurante de Comida Tropeiro do vale do Paraíba) CNPJ de 
pessoa física ou empresa, podendo ser MEI justifi cando o quinai de 
atividades.

— (Associações de Ambulantes de alimentos de Pindamonhangaba) - 
apresentar CNPJ com estatuto.

— (Comitivas do Vale do Paraíba) -Comprovante do Município inscrito,com 
uma declaraçãoda prefeitura do seu município ou outra entidadecompetente 
justifi cando quesua gastronomia faz parteDE COMITIVA E REPRESENTA 
A GASTRONOMIA desta natureza no seu município. (comida tropeiro rural)

1.3 – Só serão consideradas válidas para o cadastro de interesse de 
participar, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa e por cidade.

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de gastronomiatípicas de 
comidas tropeiro e outros no 2ºFestival de Tropeiro do Vale do Paraíba 
de 2018, no Parque da Cidade, na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, s/nº, 
São Judas, sendo a localização dos locais para venda, demarcada pela 
equipe da organização do evento (Departamento de Turismo), bem como 
a gastronomia que será decidida pela equipe de participantes em futuras 
reuniões

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diferente 
do especifi cado, sob pena de aplicação das sanções administrativas 
correspondentes.    

2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, 
tais como: amplifi cadores, aparelhos de som, TVs, DVDs, etc. 

2.5– O horário de funcionamento em hipótese alguma poderá ultrapassar o 
período de 30 (trinta) minutos após o fi nal das atividades da noite.

2.6– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos; Obrigatório a utilização de placa de advertência 
de venda de bebidas para menores e proibido fumar no local, com as 
legislações pertinentes da VISA (Vigilância Sanitária).

2.7– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida 
licença emitida pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como 
documento com foto;

2.8– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo 
vedado o exercício por procuração ou preposto;

3 – Da disponibilidade das vagas

3.1 – Se o número de interessados ultrapassarem as vagas disponíveis 
será realizado um sorteio de vagas aos cadastrados que enquadram nas 

exigências do chamamento.O Sorteio se dará no dia 04 de abril (Quarta-
feira) no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, às 14h.

3.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 (trinta) minutos de 
antecedência para identifi cação;

3.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante 
recebido pelo setor de Protocolo no momento da inscrição e documento 
com foto;

3.3 – O sorteio se dará por pela seguinte ordem:

a) COMITIVASdo Vale do Paraíbacomida tropeiro (rural)

b) Atividade de Turismo na área rural e restaurante do Vale do Paraíba(fogo 
de chão fogão a lenha e restaurante Tropeiro), sendo 02 empreendimento 
do núcleo Turístico do Ribeirão Grande e 02 empreendimentos  do núcleo 
turístico do Piracuama de Pindamonhangaba e 01 restaurante de comida 
tropeiro do Vale do Paraíba. 

c) Rancho tropeiro para participantes de Pindamonhangaba que 
representam o município ou o Vale do Paraíba  no Revelando São Paulo, 
sendo uma com gastronomia comida tropeiro e outra com café tropeiro.

d) DOCES TÍPICOS, para o  núcleo turístico do Ribeirão Grande 

e)  DOCES TÍPICOS para oNúcleo Turístico do Piracuama

f)  DOCES TÍPICOS pararepresentantes das cidades do Vale do Paraíba

g) CACHAÇAS E VINHOS ARTESANAIS (produto fechado) sendo.
• Uma vaga para Pindamonhangaba
• Uma vaga para as demais cidades do Vale do Paraíba

h) Carrinhos de pipocas (sendo 1 cadastrado na associação dos 
ambulantes de Pindamonhangaba  e outro para demais interessados do 
município de Pindamonhangaba. 

i) Ambulantes em geral do município de Pindamonhangaba com barracas 
(comercialização de outros tipos de alimento) 

j) Associação dos ambulantes de Pindamonhangaba com barracas 
(comercialização de outros tipos de alimento) devidamente registrada com 
CNPJ.,

l) Ambulantes de adereços (brinquedos, chapéus e bolas)para cadastrados 
na associação

m) Ambulantes de adereços (brinquedos, chapéus e bolas )para demais 
interessados do município de Pindamonhangaba.

n) Sorvete de carrinho  (munícipio de Pindamonhangaba)

3.6 – Os contempladosdeverão entregar no mesmo dia ou em dia seguinte 
uma foto 3x4 devidamente identifi cada na parte posterior para elaboração 
das licenças.

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dia 06 e 09de abril a partir 
das 14h até às 17h, mediante pagamento do boleto retirado no Setor de 
Atendimento do Paço Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias do Festival de 
Tropeiro do Vale do Paraíba) 

a) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) 
para todo o tipo de comercio. R$ 90,18., pois haverá uma parceria do 
publico/ privado com os participantes de acordo com o decreto municipal 
no ..................para as despesas de segurança, decoração,equipe de 
limpeza, equipe de apoio, equipe de estacionamento, premiação das 
candidatas garota tropeiro e outras despesas  se houver necessidade.

4.3 – A não retirada da licença até as 16h do dia09 de Abril (2ªfeira) 
acarretará na perda da vaga .

5 – Disposições gerais
5.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelosempresários, deverá 
permanecer dentro dos limites liberado pela prefeitura;
5.2 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de 
produtos:
5.2.1– Colocação de mesas e cadeiras fora da área liberada;
5.2.2 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;
5.3 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento 
de Turismo.

6 – Cronograma

  Data Horário 
Publicação na tribuna 27 a 28 de Março  

Inscrição 
29 de Março e 03 

de Abril  8h as 11h , das 13h as 17h 
Abertura da carta de inscrição 04 de Abril 15 horas 
Entrega das licenças  06 e 09de Abril Das 14h às 17h 
Reunião geral 10 de Abril 14h (salão do CATI) 
Data do Evento 04.05,06 de Maio  -- 

 

Ana Lucia Gomes Araújo
Diretora de Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Sr Milton de Paula Virginio Filho, Taxista no Município de Pindamonhangaba
Solicitamos o comparecimento de V sª no DPTRAN – Departamento de Trânsito – 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizado na Rua Dr Monteiro de Godoy, 
405 – Bosque da Princesa, afi m de regularização de documento.
Prazo para cumprimento da solicitação é de 05(cinco) dias uteis a contar da data da 
publicação, nos horários de atendimento, que é das 08h as 11:30h e das 13h as 17h.
Pindamonhangaba, ¬¬26 de março de 2018. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                   

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 010/2018 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 034187/15 DATA PROTOCOLO: 24/11/2015 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: ALCIDES PENA FIRME - 02162795850 
CNPJ/CPF: 02.727.827/0001-27 
ENDEREÇO: AV. TENENTE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS N°: 61 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CIDADE JARDIM 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.424-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: ALCIDES PENA FIRME  CPF: 021.627.958-50 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 26/03/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Bar, em razão de NÃO CUMPRIR AS 
ORIENTAÇÕES PRESTADAS FICHA DE PROCEDIMENTO Nº 000370/2016, Contrariando o 
disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978. 
 

 
Pindamonhangaba, 27 de março de 2018. 

 
 

Rafael Lamana 
Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 

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: 1502110-96.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Richard Bruno de La Fuentes Ferreira

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Richard Bruno de La Fuentes Ferreira
Documentos da Executada: CPF: 341.102.638-32
Execução Fiscal nº: 1502110-96.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21309
Valor da Dívida: R$1.261,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1502110-96.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Richard Bruno de La Fuentes Ferreira

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Richard Bruno de La Fuentes Ferreira
Documentos da Executada: CPF: 341.102.638-32
Execução Fiscal nº: 1502110-96.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21309
Valor da Dívida: R$1.261,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1502596-81.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Embare Com.fitas e Video Locadora Ltda Me

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: Embare Com.fitas e Video Locadora Ltda Me
Documentos da Executada: CNPJ: 00.158.189/0001-45
Execução Fiscal nº: 1502596-81.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 8977
Valor da Dívida: R$ 820,20

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: 1502596-81.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Embare Com.fitas e Video Locadora Ltda Me

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: Embare Com.fitas e Video Locadora Ltda Me
Documentos da Executada: CNPJ: 00.158.189/0001-45
Execução Fiscal nº: 1502596-81.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 8977
Valor da Dívida: R$ 820,20

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

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/p

as
ta

di
gi

ta
l/p

g/
ab

rir
C

on
fe

re
nc

ia
D

oc
um

en
to

.d
o,

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

50
25

96
-8

1.
20

15
.8

.2
6.

04
45

 e
 c

ód
ig

o 
2D

2B
22

4.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 H

EL
IO

 A
PA

R
EC

ID
O

 F
ER

R
EI

R
A 

D
E 

SE
N

A,
 li

be
ra

do
 n

os
 a

ut
os

 e
m

 1
4/

09
/2

01
7 

às
 1

4:
36

 .

fls. 18



Pindamonhangaba, 28 de março de 2018 Tribuna do Norte

ulturaC
7

Escola Professora Escolástica Antunes 
recebe palestra e O� cina de Cartum 

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE 
GOMES

***
O Departamento de Cultura da 

Prefeitura de Pindamonhangaba 
abriu inscrições para diversas 
oficinas no início de março e, ao 
todo, 950 vagas foram ofertadas 
à população. Os moradores que 
quiserem participar das ativi-
dades ainda podem aproveitar 
a oportunidade, pois ainda res-
tam vagas.

Com exceção das turmas de te-
atro, no Teatro Galpão; fotografi a, 
no Bosque da Princesa; cerâmica, 
no museu e artesanato, na biblio-
teca do Sesi, todas as turmas estão 
com disponibilidade para a in-
clusão de participantes. E para se 
inscrever, basta comparecer aos 
próprios locais onde as ofi cinas 
acontecem e preencher uma fi cha. 
Sendo que, apenas o preenchi-
mento de vagas referentes ao Te-
atro Galpão e ao Parque da Cidade 
deve ser feito no Departamento de 
Cultura (rua Deputado Claro Ce-

sar, 33 - centro).
As aulas de yoga, desenho, fan-

farra, pintura, artesanato e outras 
modalidades acontecem em dife-
rentes pontos de Pindamonhan-
gaba, sendo eles: CEU das Artes, 
Recinto São Vito, Escola Estadual 
Professora Eunice Bueno, Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, e nas 
bibliotecas públicas municipais 
do Bosque da Princesa, Arareta-
ma, Castolira, Vila São Benedito 
e Moreira César, além do Teatro 
Galpão e do Parque da Cidade.

O diretor de Cultura, Alcemir 
Palma, acentuou que “essa é uma 
grande oportunidade de contato 
com atividades artísticas, prin-
cipalmente, porque as oficinas 
se encontram descentralizadas. 
Muitas delas estão dispostas por 
bairros da cidade e não só no 
centro”. Lembrando que, os cur-
sos terão duração de nove meses 
e mais informações podem ser 
obtidas diretamente no local de 
cada oficina.

Na última segunda-feira (26), os alunos do 9º 
ano e também do Ensino Médio da Escola Estadual 
Professora Escolástica Antunes Salgado tiveram uma 
palestra com ofi cina de cartum do artista plástico 
Francisco Machado com o tema: “O cartum como 
mais uma ferramenta para a Educação”.

Durante a atividade, foi abordado um pouco da 
história do cartum e sua origem; diferenças existentes 
nas modalidades de desenho de humor gráfi co 
(cartum, charge e caricatura); a contribuição para 
a educação dos cartunistas de destaque mundial e 
nacional, como Walt Disney, Maurício de Souza, Jim 
Davi e Ziraldo, bem como uma análise das habilidades 
estimuladas aos leitores com os personagens 
destes grandes cartunistas. Os estudantes também 
aprenderam qual o processo criativo envolvido para a 
criação de uma charge. 

Após a explanação teórica, começou a parte 
prática – momento em que os alunos puderam ter a 
oportunidade de aprender a compor um cartum.  

Ao todo, cerca de 140 alunos participaram desta 
ofi cina.

De acordo com a professora Tatiane Ferreira, a 
coordenadora Alessandra Ronconi e a diretora Flávia 
Rodrigues, a experiência foi muito positiva.

“O cartum como mais uma 
ferramenta para a Educação” 
foi o tema da atividade 
ministrada pelo artista plástico 
Francisco Machado

CONFIRA ALGUNS DOS DEPOIMENTOS DOS ALUNOS: 
“Eu gostei muito, pois é um 
tema que me interesso e é 
bom ter uma orientação de 
um profi ssional.”

Helen Fernandes

“Neste evento aprendemos novas 
técnicas de desenho, pois o artista 
Francisco Machado tem uma 
grande dominação artística 
sobre o assunto o que nos ajudou 
muito a desenvolver nossas 
habilidades.”

Brendon Silva

“Eu gostei da palestra e da 
ofi cina, pois essa profi ssão 
me chama atenção desde 
infância e as orientações me 
ajudaram muito!” 

Pedro Gabriel

“Eu achei a ofi cina muito 
interessante e criativa; uma 
das melhores apresentações 
que já teve na escola. 
Eu aprendi muito com a 
ofi cina!” 

Taila Vitória
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Divulgação Divulgação

Divulgação

Em Pinda, o� cinas culturais gratuitas ainda têm vagas disponíveis
Divulgação

As aulas de “História da Arte” acontecem no museu e também estão com inscrições abertas

Cerca de 140 alunos participaram das atividades que englobaram charge, cartum e caricatura
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Lígia Fonseca e 
uma geração de 
mulheres fortes  
Ao lado da sua família, a artista plástica representa o 
verdadeiro signifi cado da expressão “resiliência”

A entrevistada era Lí-
gia Maria Ferreira da 
Fonseca, de 33 anos, 
– ex-atleta de ginásti-

ca olímpica, que fi cou tetraplé-
gica após um acidente quando 
treinava nas barras paralelas 
assimétricas –, mas bastaram 
um bate-papo daqui e outro dali 
para percebermos que a história 
de superação e persistência da 
Lígia é herança de uma família 
de mulheres fortes. De mulhe-
res resilientes. De mulheres de 
fi bra. (Claro, sem diminuir a 
trajetória dos homens desta fa-
mília).   

Quando uma pessoa passa 
por uma adversidade como um 
acidente, por exemplo, as mu-
danças ocorrem nela e em todo 
núcleo familiar. Nesta hora, a 
importância de se ter uma famí-
lia unida é fundamental. 

“Graças a Deus nós temos 
uma família maravilhosa! Cres-
cemos em uma casa em que 
todos se ajudam de alguma for-
ma”, conta Marta Fonseca, mãe 
de Lígia. 

Marta relata que logo após o 
acidente, um dos médicos foi ta-
xativo. “Vocês têm duas opções: 
ou ela mora aqui no hospital com 

todos os cuidados ou vocês a le-
vam para casa e passem a cuidar 
dela. Neste caso, pode ser que 
vocês não tenham condições su-
fi cientes”, declarou o médico. 

Embora o desafi o fosse gran-
de, Marta disse que nunca pen-
sou na possibilidade de a Lígia 
fi car no hospital. “Porque seria 
muito cômodo para nós deixá-la 
lá. Ir visitar de vez em quando 
e ver que ela estava sendo bem 
cuidada e bem tratada. Mas a 
missão é minha, é nossa. Temos 
que aprender juntas. Diaria-
mente”.

E como aprendem!

“A RESILIÊNCIA É A CAPACIDADE 
HUMANA DE SUPERAR AS ADVERSIDADES, 
TRANSFORMANDO OS MOMENTOS 
DIFÍCEIS EM OPORTUNIDADES PARA 
APRENDER, CRESCER E MUDAR.”

Determinada, ela sabe que cada dia é um recomeço

É impossível falar sobre a 
Lígia Fonseca sem men-
cionar sua história no 
universo esportivo. Ela 

começou a praticar ginástica olím-
pica muito cedo, aos quatro anos 
de idade. Em dez anos de carreira, 
ela já havia conquistado mais de 
160 medalhas. Disciplinada, Lígia 
não gostava de faltar aos treinos e 
cada vez se desenvolvia mais em 
sua caminhada esportiva.

Um dia, em dezembro de 
2002, com seus recém-completa-
dos 18 anos, durante o treino para 
uma competição, Lígia caiu das 
paralelas e fi cou tetraplégica. A 
atleta viu sua vida e da sua família 
mudar de uma hora para outra, 
contudo, pôde perceber o quanto 

é querida e como sua família fi r-
mou-se como grande alicerce no 
pós-acidente. 

Após as internações e as ci-
rurgias, veio a busca incessante 
por aparelhos e por equipamen-
tos que pudessem trazer um 
pouco de facilidade e agilidade 
em sua rotina. Sua determina-
ção a levou ao hospital Sarah 
Kubitschek, em Brasília. Foi 
lá que eles desenvolveram um 
mouse especial (adaptado) que 
ela coloca na boca e é capaz de 
digitar sozinha, tendo mais au-
tonomia e independência. 

Atualmente Lígia trabalha de 
casa por meio da internet. “É a 
tecnologia a favor da sua recu-
peração”, comemora. 

A TRAJETÓRIA

Acima, ao lado do jogador Kaká; e abaixo, no Rio de Janeiro

AMOR À ARTE

Lígia, junto com a mãe Marta e as tias Mara, Maria Luiza, Maura Lídia, Meire e Marly

Passados mais de 15 anos 
do acidente, Lígia teve 
vários recomeços e um 
deles foi se descobrir 

pintora de telas. Hoje, uma ta-
lentosa artista plástica, ela diz 
que começou como terapia, mas 
que foi se envolvendo nesta arte. 
“Eu comecei como terapia ocu-
pacional para ocupar a mente 
e me distrair. Mas hoje já virou 
profi ssão”, diz Lígia. 

Ela faz parte da APBP (Asso-
ciação dos Pintores com Boca 
e Pés), uma organização inter-
nacional controlada por seus 
artistas-membros que repro-
duzem os trabalhos, principal-
mente, na forma de cartões e 
calendários.

“AS PESSOAS RESILIENTES CONSEGUEM 
AMADURECER EMOCIONALMENTE E, APÓS 
ULTRAPASSADA A FASE NEGATIVA, FICAM 
CADA VEZ MAIS FORTES!”

Engana-se quem pensa que 
a limitação física a impede de 
viver, de trabalhar e de sor-
rir... Lígia, dentro de suas con-
dições, sai para passear, vai a 
shows – como o ‘Rock’n Rio 
2017’ –, vai a festas e a even-
tos, sobretudo, os que são fei-
tos em prol dela.

“Em todos esses anos, sem-
pre podemos contar com a so-

lidariedade das pessoas. Não 
só os que compram os quadros 
dela, mas aqueles que compra-
ram a primeira camiseta que 
fi zemos para arrecadar fundos. 
Desde então, sempre há pessoas 
de bom coração que fazem rifas, 
festas e outros eventos em favor 
da Lígia. Eu sou muito grata a 
cada uma dessas pessoas”, afi r-
ma Marta. 

Uma das 
dezenas de 

telas pintadas 
por Lígia
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