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PÁGINA 5

Saúde: Setor de Transporte 
ganha prédio próprio

Participaram da cerimônia de inauguração autoridades municipais, motoristas e familiares do homenageado, Marcelo dos Santos

Divulgação

Permitir mais organização na rotina de trabalho e 
garantir mais comodidade aos munícipes que precisam 
fazer tratamentos de saúde em outras cidades. Esta é a 
principal proposta da nova sede do Setor de Transporte 
da Saúde de Pindamonhangaba.

Inaugurado pela prefeitura, na última segunda-feira 
(27), o local reúne veículos, motoristas e toda a parte 
administrativa e logística para a realização deste aten-
dimento que, antes era feito em vários prédios dentro 
do município.

Localizada no centro da cidade, a nova sede foi cons-
truída com recurso próprio e mão de obra de servido-
res municipais, somando um investimento de cerca de 
R$240 mil da prefeitura. 

PÁGINA 3

Pindamonhangaba recebe “Festival 
de Teatro Estudantil”, no Galpão

A 21ª edição do Festil (Festival de Tea-
tro Estudantil) de Pindamonhangaba teve 
início na segunda-feira (27), no Teatro 
Galpão. A abertura do evento fi cou por 
conta do espetáculo “18 de Agosto”, da 
Companhia Teatral “Filosofi a de Coxia”, 

da cidade de São Paulo. 
A realização do Festival é da Escola de 

Teatro Pinda, em parceria com o Departa-
mento de Cultura da prefeitura, o Senac, a 
Associação de Moradores do Alto do Car-
doso e o comércio local.

Com uma programação recheada de 
cultura, refl exões e entretenimento, o Fes-
til segue até o dia 9 de setembro. Os ingres-
sos custam R$ 3 ou uma lata de óleo – que 
deve ser trocada na bilheteria do teatro.

Espetáculo “18 de 
Agosto”, da Cia. 
Teatral “Filosofi a 
de Coxia” abriu 
Festival, que segue 
na cidade até dia 9 
de setembro

PÁGINA 5

Baile do Paineiras 
Country Clube traz 
Cecília Militão e 
Banda Palace   

PÁGINA 3

Prefeitura 
prorroga lei de 
regularização 
de edi� cações     

PÁGINA 2

‘Cine Didum’ 
exibe hoje 
“O Gato de 
Madame” 

Luis Cláudio/Portal R3
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No contexto da evolu-
ção humana, a Adoles-
cência é a idade em que 
se realiza o fl orescimento 
pleno do desenvolvimen-
to corporal humano e a 
paulatina consciência do 
“ Eu”, o desejo irrefreável 
do autoconhecimento e a 
luta pelas conquistas hu-
manas. Na condição de 
crianças, somos possivel-
mente felizes,fase sempre 
lembrada em que cons-
truímos o mundo mágico 
do nosso viver.Aos pou-
co,chega a percepção das 
limitações, a incerteza da 
condição humana e a ne-
cessidade imperiosa do 
outro como referencial 
importante para o pro-
cesso de continuidade da 
vida.Os fi lósofos existen-
cialistas afi rmam que a 

A Pieb-Pinda (Primeira 
Igreja Evangélica Batista 
em Pindamonhangaba), 
por meio do Ministério de 
Juventude “Juntos Somos 
Mais Fortes – Jusmaf”, 
realizou nos dias 18 e 19 
de agosto, na sede da ins-
tituição, a “Conferência 
Jovem Batista 2018”. 

No “Mês dos Jovens e 
Adolescentes Batistas”, 
o evento teve como tema 
“Transformais”, base-
ado no texto bíblico de 
Romanos capítulo 12 e 
versículo 2.

A conferência incluiu 
atividades como refl exões 
bíblicas, palestras, louvo-
res, momentos de comu-
nhão, programações es-
peciais e ações voltadas a 
Juventude. 

Entre os preletores 
estiveram presentes: Ir. 
Darcy de Oliveira Gusmão 
(Coaching e Membro da 
Primeira Igreja Evangéli-
ca Batista em Pinda); Ir. 
Júnior Santos (Bacharel 
em Teologia pela Fun-

O mês de agosto 
foi repleto de ativida-
des em comemoração 
ao 36º aniversário 
do Paineiras Coun-
try Clube. Para fechar 
com ‘chave de ouro’, 
na próxima sexta-fei-
ra (31), a partir das 21 
horas, será realizado 

um grande baile que 
terá entre as atrações 
a Banda Palace, com 
a presença da reno-
mada cantora Cecília 
Militão.  

A noite terá ainda 
outro grande momen-
to em que serão home-
nageados os principais 

atletas do clube que se 
destacaram nas diver-
sas atividades esporti-
vas realizadas durante 
o ano. 

Sócios terão entra-
da franca e podem re-
servar suas mesas sem 
custo na secretaria do 
clube. Para os não-só-

cios, a entrada custa 
R$ 120, com direito a 
uma mesa com quatro 
lugares. A venda é li-
mitada.

O traje esporte fino 
é obrigatório. Para 
mais informações li-
gue: (12) 3642-8599 
ou 99740-1612.

Pindamonhangaba recebe 
“Conferência Jovem Batista”

Uma programação 
recheada de cultura               

Quando é possível unir cultura e solidariedade 
em um ambiente quem ganha é a população. 
Com o Festil (Festival de Teatro Estudantil) 
de Pindamonhangaba é assim: o público pode 
escolher pagar o ingresso em dinheiro ou doar 
um alimento não perecível estabelecido.

A 21ª edição do Festival teve início na 
segunda-feira (27), no teatro Galpão, com o 
espetáculo “18 de Agosto”, da Companhia Teatral 
“Filosofi a de Coxia”, da cidade de São Paulo. A 
apresentação é baseada na história do espanhol 
Federico García Lorca, morto no início da Guerra 
Civil Espanhola. 

A realização do Festil é da Escola de Teatro 
Pinda, em parceria com o Departamento de 
Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba, o 
Senac, a Associação de Moradores do Alto do 
Cardoso e o comércio local.

O Festival segue com uma vasta programação 
e muita cultura até o dia 9 de setembro. 
Participe!

Baile do Paineiras Country Clube  
traz Cecília Militão e Banda Palace         

tão da vulnerabilidade 
que cerca o adolescente 
no nosso mundo atu-
al. Nesse panorama de 
incertezas,conflitos de 
gerações, dúvidas, vio-
lência dos adolescentes 
e contra os adolescen-
tes,comportamento de 
risco, contemplamos o 
processo-adolescência 
dos mais complicados 
da História da Huma-
nidade. Atentemos para 
o fato de que o progresso 
da humanidade não se faz 
só em termos de desenvol-
vimento tecnológico, mas, 
em especial, com o cresci-
mento humanístico e es-
piritual das gerações. E, o 
nosso compromisso com 
a nova geração é imenso, 
portanto, os gestores pú-
blicos, nós educadores, te-
mos uma responsabilidade 
enorme com o futuro dessa 
geração pelo bem da hu-
manidade. Enfrentemos os 
desafi os. Pensemos no futu-
ro dos nossos jovens! Leve-
mos para eles a luz da espe-
rança num Brasil melhor e 
menos desigual! Tudo pas-
sa sobre a face da terra. 
Nossa Pátria vive a maior 
crise econômica e moral 
da nossa História! Os que 
atualmente dilapidam as 
nossas riquezas, pilham a 
nossa pátria, eles passa-
rão! Lutemos todos pelo 
resgate da dignidade 
Nacional! Que Deus nos 
ilumine!

solidão pode ser concei-
tuada como a ausência 
do outro.E,nesse mundo 
novo que se apresenta, 
que oferece um oceanos 
de possibilidades e dúvi-
das ,que chega o adoles-
cente,cheio de força e de 
vida,ansioso por novas 
descobertas,da vivência 
de um esperado presente 
cheio de inquietações.

        O adolescente do 
século XXI, sem referen-
ciais confi áveis e sobre-
tudo destorcidos, com 
limitações impostas pelo 
meio, o adolescente é  ati-
rado num mundo confu-
so,um mundo novo( que 
não é “O admirável Mun-
do Novo” do evolucionis-
ta inglês Aldous Huxley 
,descrito em 1932), mas, 
um contexto cultural em 
que imperam valores 
negativos como a ba-
nalização  do sexo e da 
violência. Presencia-se o 
tempo do imediatismo, 
do descartável,da falta 
de comprometimento. 
Dessa maneira, o ado-
lescente está lançado 
numa  sociedade contra-
ditória que tanto cobra 
dele atitudes “adultas” e, 
quando convém, o joga 
na condição infantil, da 
inexperiência e da ima-
turidade. Assim,vemos 
o “fi car” como um fenô-
meno descartável, sem 
laços, porque, manter re-

lações sexuais, sim, com 
todos os cuidados con-
traceptivos, entretanto, 
a gravidez na adolescên-
cia assume ares de um 
grande problema com 
repercussões pessoais, 
familiares e sociais, até 
medicalizado segundo 
as convenções e valores 
de determinada socie-
dade. A adultície cada 
vez é mais prolongada, 
mas, a “criança” cres-
ceu, questiona e está 
perdida, sem tempo-es-
paço para a vivência 
do amor que descobre a 
cada dia no seu univer-
so existencial. O viver

-adolescente no nosso 
século é intensamen-
te desafiador, sofrido, 
mais problemático e 
difícil do que se possa 
imaginar. Preocupam-
nos não só os problemas 
da juventude brasilei-
ra, mas, também dos 
jovens que integram as 
milhares de famílias de 
refugiados que cruzam 
a Europa em busca de 
oportunidades ,fugindo 
das guerras, da fome e 
da miséria. Eis um trá-
gico exemplo que tor-
na imprescindível uma 
profunda e necessária 
reflexão sobre a ques-

dação Universitária Vida 
Cristã – Funvic; diretor do 
Instituto Cristão de For-
mação Ministerial – ICFM 
e membro da Primeira Igre-
ja Batista, em Moreira Cé-
sar); e o pastor Daniel Saad 
(Membro da Igreja Batista 
Palavra Viva de Taubaté e 
palestrante para jovens e 
adolescentes no Vale do Pa-
raíba). 

Houve participações 

da Banda de Jovens da 
Assembleia de Deus, do 
Grupo de Louvor da Ju-
ventude e do Ministério 
de Teatro da Pieb- Pin-
da. Também foi realiza-
do um ‘Jantar de Gala’ 
no dia 18. Participaram 
jovens solteiros e casa-
dos, com idade entre 18 
e 40 anos (membros e 
não-membros da igreja 
Batista).

O pastor Ésio Moreira 
– ministro titular e atual 
presidente administrati-
vo da Pieb-Pinda – exter-
nou seu apoio à iniciativa 
e agradeceu a participa-
ção do público jovem no 
evento.

A Pieb-Pinda situa-se à 
travessa Marquês do Her-
val, nº 96, no centro (em 
frente ao estacionamento 
do Banco Itaú).

Jovens solteiros e casados participaram das diversas atividades religiosas que 
envolveram o evento

Baile terá animação da Banda Palace, com a cantora 
Cecília Militão

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura prorroga lei de regularização de edifi cações

Quadra no Campinas recebe obra de revitalização 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Infraestrutura e Plane-
jamento, prorroga a lei 
complementar municipal 
55/2017, que viabiliza a 
regularização de edifi ca-
ções na zona urbana da 
cidade por mais 6 meses.

De acordo com a di-
retora de Planejamento, 
Luciana Ayuko Yui, este 
é um meio mais fácil e 
mais rápido de regula-
rizar as edifi cações que 
estão em situação irregu-
lar, e tem benefi ciado a 
população principalmen-
te para transmissão regu-

lar para que o adquirente 
possa fi nanciar a compra 
do imóvel. O responsável 
pelo projeto, engenheiro 
ou arquiteto, pode atra-
vés desta lei reunir os 
documentos necessários 
para a realização dos trâ-
mites; estando todos os 
documentos corretos, a 
regularização pode ser 
efetuada em até um mês.

Conforme a lei mu-
nicipal 55/2017, o prazo 
se encerrou na segunda-
feira (27). Porém, devido 
aos benefícios à popula-
ção, o prefeito Isael Do-
mingues e a Câmara Mu-
nicipal prorrogaram a lei 
por mais seis meses. Isto 
é: a população poderá so-
licitar a regularização até 

o dia 27 de fevereiro de 
2019.

Para a regularização, 

é necessário comprovar 
a situação das edifi cações 
que foram construídas na 

cidade até o dia 30 de no-
vembro de 2017, dentre 
outras exigências.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria Munici-

pal de Serviços Públicos 
da Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza 
neste mês obra de revi-
talização da quadra po-
liesportiva no bairro das 
Campinas.

A obra que se iniciou 
na primeira quinzena 
do mês de agosto, visa a 
melhoria das instalações 
locais, além de possibi-
litar ambiente adequado 
para a prática esportiva. 
De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Serviços 
Públicos, o serviço teve a 
primeira fase com a de-

molição das paredes para 
que posteriormente seja 
colocado o alambrado.

“Quero agradecer o 
empenho do prefeito Isa-
el Domingues, e a paci-
ência da população que 
acreditou nesse projeto. 
Nós vimos o quanto a 
quadra estava insalu-
bre, começamos as obras 
para sua revitalização e, 
se Deus quiser, em breve 
conseguiremos entregar 
uma quadra praticamen-
te nova para a população, 
com alambrado e mais 
segurança; e mais ade-
quada para a prática de 
esportes”, destacou o se-
cretário de Esportes, pro-
fessor Everton Chinaqui.

Munícipes podem solicitar regularização até fevereiro de 2019

Divulgação

Transporte da Saúde ganha prédio próprio
Na segunda-feira (27), 

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou a 
sede do Setor de Trans-
porte da Saúde. A ceri-
mônia teve a presença do 
prefeito Isael Domingues, 
do presidente da Câmara 
Carlos Moura Magrão e 
demais autoridades muni-
cipais, além de familiares 
do homenageado, Marce-
lo dos Santos.

Os motoristas da Saúde 
que estavam presentes ao 
evento foram chamados 
à frente e receberam um 
cumprimento especial do 
prefeito, lembrando da 
importância e da respon-
sabilidade deste trabalho 
de transporte de pacien-
tes. O prefeito ressaltou, 
ainda, a memória do ho-
menageado, Marcelo dos 
Santos, destacando a ne-
cessidade de valorização 
das pessoas com as quais 
se convive no dia a dia, 
e não somente após sua 
partida. “Temos muito 
ainda a fazer e faremos. 
Muitas ações administra-
tivas levam um pouco mais 
de tempo que gostaríamos, 
mas estamos atentos, pla-
nejando e buscando me-
lhorias tanto para a cidade, 
quanto para os servidores 
públicos, que também se 
refl etirão no atendimento 
aos munícipes”, afi rmou 
ele, que também é servidor 
público municipal.

O transporte da Saú-
de é um local apropriado 
para a realização de agen-
damento de tratamentos 
e consultas de pacientes 
do SUS em outros muni-
cípios, e que precisam do 
apoio da prefeitura para 
seu transporte.

Agora, estão reunidos, 
num só local, veículos, 
motoristas e toda a parte 
administrativa e de logís-
tica para a realização des-
te atendimento que, antes, 
existia, mas estava dividi-
do em vários prédios.

A área está localiza-
da no centro da cidade, 
entre o CEM (Centro de 
Especialidades Médicas) 
e o Centro Municipal de 
Educação Infantil, que 
está sendo construído na 
rua Major José dos San-
tos Moreira, próximo ao 
Pronto-Socorro. 

Com o novo local, 
agora o atendimento de 
transporte da saúde está 
mais organizado e o mu-
nícipe recebe um melhor 
atendimento, com mais 
comodidade.

A obra foi realizada 
com recurso próprio e 
mão de obra de servidores 
municipais, somando um 
investimento de cerca de 
R$240 mil da prefeitura. 
Em média, são recebidos 
200 pedidos diários para 
transporte, e todos são 
atendidos pela prefeitura.

Para solicitar o servi-
ço, é necessário ir ao se-
tor de agendamento e 
apresentar a solicitação 
médica e documentos, 
para gerar uma ordem 
de serviço e a logística 
de atendimento.

SOBRE O 
HOMENAGEADO
O prédio do trans-

porte da saúde recebeu 
a denominação de 
Marcelo dos Santos. 
Natural de Pindamo-
nhangaba, desde 2002 
foi motorista especiali-
zado da Secretaria de 
Saúde. Era muito re-
ligioso, fazia parte da 
Renovação Carismá-
tica e, por tal motivo, 
fi cou conhecido como 
“Padre Marcelo” entre 
os motoristas colegas 
de trabalho.

Casado com Eliana 
Correa dos Santos e 
pai de Mariana, Ana 
Maria e Júlia, Marcelo 
faleceu em 5 de agosto 
de 2015. Deixou um 
legado de grande pai, 
exemplo a ser seguido, 
honesto, íntegro e cum-
pridor de seus deveres.

Seu nome foi esco-
lhido em uma enquete 
realizada entre os 
profi ssionais da área 
de transporte, demons-
trando como Marcelo 
era querido e respei-
tado pelos colegas de 
trabalho.

Divulgação

Novo local trará mais organização e garantirá mais comodidade aos munícipes

Obra busca melhorar as instalações locais visando ambiente adequado para a 
prática esportiva

Divulgação
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Parque da Cidade recebe 
evento comemorativo do 
programa “Escola da Família”

“Presto a minha gratidão a todos os meus 
gestores, que incansavelmente trabalham 
o ano todo para que esse dia seja uma 
pequena mostra de tudo que é feito no 
cotidiano escolar. Também agradeço aos 
universitários que se envolvem todos os 
fins de semana junto à comunidade. Aos 
voluntários por doarem parte dos seus dias 
fazendo o bem. Agradeço à professora 
coordenadora Karen e à supervisora Denise, 
que também não medem esforços para a 
construção de ações junto ao 
‘Escola da Família’. Enfim, a todos 
que levam seu melhor.” 

Gicele de Paiva Giúdice 
Dirigente Regional de Ensino

Nem mesmo o clima chu-
voso espantou o público 
do evento de celebração 

dos 15 anos do programa “Es-
cola da Família”, realizado em 
Pindamonhangaba, no último 
sábado (25).

Com entrada gratuita e aberta 
a toda a população, a festividade 
aconteceu no Parque da Cidade e 
recebeu dezenas de pessoas que 
prestigiaram as apresentações. 

As atividades oferecidas no 
local englobam os quatro eixos 
do programa: Esporte, Cultura, 
Saúde e Trabalho. São elas: “Ofi -
cinas de artesanato”; “Apresen-
tações de dança e de música”; 
“Aferição de pressão arterial”; 
“Avaliação física”; “Refl exotera-
pia” e o grande sucesso que é a 
“Mostra dos trabalhos realiza-
dos nas escolas”.

  “Ao longo desses 15 anos 
conseguimos ter parceiros e vo-
luntários bem expressivos nos 
quatro eixos trabalhados pelo 
programa. É interessante pen-
sar que quando começou, em 
agosto de 2003, foi um grande 
desafi o para todos nós, pois fo-
ram abertas todas as escolas. E 
criar essa cultura de que a escola 
estava aberta para a comunida-

“É com muita alegria 
que celebramos 
esta festa linda que 
faz parte do evento 
da nossa cidade. E 
hoje, foi coroada 
com a presença 
do nosso prefeito, 
do subprefeito de 
Moreira César, da 
coordenadoria de 
Eventos e do Fundo 
Social, que com essa 
parceria puderam 
abrilhantar ainda mais 
o nosso evento.” 

Gicele de Paiva Giúdice 
Dirigente Regional de Ensino

de, para que pudesse oportuni-
zar esses locais, até então ocio-
sos, com espaços para a prática 
de alguma atividade da própria 
comunidade foi desafi ador”, 
conta a dirigente Regional de 
Ensino, Gicele de Paiva Giúdice. 

Gicele acrescenta que em 
mais de uma década de pro-
grama “são muitas as histó-
rias e testemunhos de sucesso: 
como uma via de mão dupla. 
Por exemplo, aquela ‘senhori-
nha’ que se incomodava com os 
barulhos vindos da escola, foi 
convidada pela educadora para 
auxiliar com trabalhos manu-
ais. Ela começou a frequentar a 
escola e nunca mais houve uma 
reclamação, pois ela se sentiu 
parte da escola e profi ssionali-
zou pessoas da comunidade”.

Estes são apenas alguns dos 
bons frutos colhidos pelo pro-
grama no decorrer desses 15 
anos de atuação. Ela cita tam-
bém pessoas que estavam de-
sempregadas, procurando uma 
profi ssão e que acabaram “se 
encontrando” na pintura, e no 
artesanato, como a confecção de 
chaveiros, por exemplo. 

Mais qualifi cação 

A maior oportunidade que o 
programa traz é a concessão de 

bolsas de estudos fi nanciadas 
pelo Estado por meio de convê-
nios com instituições de Ensino 
Superior, que garantem 100% 
da gratuidade dos alunos bolsis-
tas. A contrapartida deles é tra-
balhar sábado ou domingo nas 
escolas, desenvolvendo projetos 
junto à comunidade, geralmen-
te na área em que eles preten-
dem atuar. 

Os milhares de jovens que 
são ou que já foram atendidos 
pelo programa “Escola da Fa-
mília” acabam tendo um di-
ferencial que é a bagagem e o 
convívio com a comunidade. 
Isso permite melhor desenvol-
vimento da cultura de paz e am-
pliação dos horizontes culturais 
da escola por meio das ofi cinas 
e das atividades ofertadas à po-
pulação.

A Diretoria Regional de En-
sino atende escolas de Pinda-
monhangaba, Tremembé, São 
Bento do Sapucaí e Campos do 
Jordão. “Presto a minha gratidão a todos os meus 

Jucélia Batista Luís Cláudio/Portal R3
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Mais cultura: Festil 
continua no Teatro Galpão

“O Gato de Madame” é o fi lme 
da semana do ‘Cine Didum’          

29/8 - 20h - Espetáculo Convidado Profi ssional
Espetáculo: Chaos - o homem como fruto de 

si - Cia Cássio B de Teatro - Lorena/SP 

30/8 - 15h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Opereta do Malandro - Grupo 

Tapanacara Mutatis Mutandis - Itapetininga-SP 
30/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: São Cipriano - Cia Teatral 4 Can-

tos - Quadra/SP

31/8 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Hamlet - Grupo de Teatro Cata-

marã - São Paulo
31/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Um tapa na cara da arte - Grupo 

Villa Lobos de Teatro - Amparo/SP

1º/9 - 10h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O mito de Sísifo - Cia Contramão 

- Taubaté
1º/9 e 3/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Cinderela, o sonho acontece - 

Grupo Teatral Atuarte - Boa Vista do Buricá - RS
1º/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O retrato de Dorian Gray - Cia Te-

atral Éna - São Paulo
1º/9 - 24h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Gaiola de Bernarda Alba - Gru-

po As Meninas - Taubaté

2/9 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: A hora e a vez de Augusto Matraga 

- Grupo Tensa - São Paulo
2/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Mistérios da Meia-Noite - Grupo 

Teatral Atuarte - Boa Vista do Buricá - RS

3/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: X - de outra forma que não com os 

olhos - Grupo de Teatro Singular - Santo André-SP

04/09 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O livro dentro da concha - Grupo 

Loucos Também Amam - Palmeira dos Índios/AL
4/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: To be or no Tubiacanga - Ofi cina 

de Arteiros - São Paulo

05/09 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: A Pedra Mágica - Grupo Estrelas 

da Imaginação - São José dos Campos
5/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: AniMales - Coletivo AniMales - 

Campinas

6/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O bicho que ajudou o homem - Cia 

Pó de Estrelas - Mauá-SP
6/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Aves da Arribação - Grupo Entre-

cena - São Luís-MA 

7/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: A sereia pirata - Grupo de Teatro 

do CIL - São Paulo 
7/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O dragão verde - Cia Teatral Sara-

pós - Sarapuí-SP 
7/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Dois Perdidos Numa Noite Suja - 

Cia Entre Aspas - Taubaté - SP

8/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: O gato Malhado e a andorinha Si-

nhá - Cia Salete de Teatro - Novo Horizonte - SP
8/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Tem frufru nesse angu - Cia de Te-

atro UTA - Salto de Pirapora-SP
8/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Pauliceia Desvairada - Grupo Te-

atro Brancaleone e Teatro Didático da Unesp - São 
Paulo

PROGRAMAÇÃO GERAL

COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO

O Festil (Festival de Teatro Es-
tudantil) iniciou sua 21ª edição na 
segunda-feira (27) e seguirá com 
a programação cheia de apresen-
tações até o dia 9 de setembro, no 
teatro Galpão.

Nesta quarta-feira (29), às 20 
horas, o espetáculo será: Chaos – “O 
Homem Como Fruto de Si”, da Cia. 
Cássio B. de Teatro da cidade de Lo-
rena – SP (Convidado Profi ssional).

Na quinta-feira (30), às 15 horas: 
“A Opereta do Malandro”, com o 
Grupo Tapanacara Mutatis Mutan-
dis de Itapetininga – SP (Escola de 
Teatro – Categoria Adulto). No mes-
mo dia, às 20 horas, a Cia. Teatral 4 
Cantos, de Quadra – SP, apresentará 
o espetáculo: São Cipriano (teatro na 
Escola – Categoria Adulto).

Na sexta (31), às 15 horas: 
Hamlet, do Grupo de Teatro Ca-
tamarã – SP (Teatro na Escola – 
Categoria Adulto); às 20 horas: 
“Um tapa na cara da arte”, do 
Grupo Villa Lobos de Teatro, da 

cidade de Amparo – SP (Teatro 
na Escola – Categoria Adulto).

O evento tem como objetivo 
promover um intercâmbio cultural 
entre estudantes de teatro do Bra-
sil. O projeto é dedicado ao prestí-
gio e incentivo do fazer teatral nas 
escolas, universidades, instituições, 
quintais e onde mais quiserem.

A realização do Festil é da Es-
cola de Teatro Pinda, em parceria 

com o Departamento de Cultura 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e o Senac. Apoio da Ambac 
(Associação de Moradores do Alto 
do Cardoso) e comércio local.

Informações e reserva de ingres-
sos pelo (12) 99754-1991 e e-mail 
escoladeteatropinda@gmail.com. 
Os ingressos custam R$ 3 ou uma 
lata de óleo, a serem trocados na 
bilheteria do teatro.

Abertura do Festil 
teve espetáculo 
da Companhia 
Teatral “Filosofi a 
de Coxia”, de 
São Paulo

Espetáculo “Um 
tapa na cara da 
arte”, do Grupo Villa 
Lobos de Teatro, 
será apresentado  
no dia 31

Divulgação

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

 O Palacete 10 de Julho exibi-
rá “O Gato de Madame”, gratui-
tamente, hoje (29), às 19 horas. 
Filme de 1956 (gênero comédia) 
estrelado por Amácio Mazzaropi.  

O fi lme conta a história de 
Arlindo Pinto, um engraxate 
preguiçoso, casado e pai de uma 
garotinha. A esposa é lavadeira 
e pede a ele que leve roupas a 
uma cliente num bairro rico de 
São Paulo. Ao voltar, Arlindo é 
seguido por um gato e acaba fi -
cando com o animal. O gato é o 
mascote de uma rica dama dona 
de uma fábrica de tecidos, que 
ofereceu uma recompensa de 
cem mil cruzeiros a quem lhe 
devolvesse o animal que fugira 
de casa. Uma quadrilha chefi a-
da por um misterioso líder mas-
carado descobre sobre o gato de 
Arlindo,   gerando diversas con-
fusões.

A exibição é uma parceria 
entre a Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura de Pin-
damonhangaba com o projeto 

“Cine Didum” e “Sessão Sesc”.
As vagas para “O Gato de Ma-

dame” são limitadas a 50 luga-
res e a distribuição dos ingres-
sos será a partir das 18h40. 

O Palacete 10 de Julho fi ca 
na rua Deputado Claro César, 
33, centro.

Exibição de “O Gato de 
Madame” acontece hoje (29), 
às 19 horas, no Palacete 10 
de Julho

Divulgação

Pinda recebe exposição itinerante e 
cursos gratuitos sobre meio ambiente           

Nos dias 29 e 30 de agosto, 
Pindamonhangaba recebe a ex-
posição itinerante “A coleta sele-
tiva e você” com atividades para 
comunidade, catadores e coope-
rativas. A exposição faz parte do 
“Programa de Educação Ambien-
tal do Gasoduto Campinas” – Rio 
de Janeiro – Etapa ll - Pea Gascar.

A exposição será realizada 
nos dias 29 de agosto, das 13h30 
às 17h30h e 30 de agosto, das 8 
às 17h30, no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. As ofi cinas também 
acontecerão no museu, nos mes-
mos dias.

No dia 29, as ofi cinas serão aber-
tas à população em geral. Às 13h30, 
ofi cina sobre consumo consciente, 
e às 15h30, sobre reciclagem. Cada 
uma conta com 25 vagas.

No dia 30, as ofi cinas da ma-
nhã são abertas para as cooperati-
vas de reciclagem, com dez vagas 
cada. Os temas serão “Mediação 
de confl itos”, às 8 horas, e “Ne-
gociação, vendas e oportunidades 
de negócio”, às 10 horas.

No mesmo dia, na parte da 
tarde, serão realizadas as ofi cinas 
para catadores individuais, tam-
bém com 10 vagas cada uma. Os 
temas serão: “Cooperativismo”, 
às 13h30; e “Saúde e uso de EPIs”, 
às 15h30. 

Mais informações na Secreta-
ria de Serviços da Prefeitura, tele-
fone 3644-5208.

Sobre o programa

O Pea Gascar tem como pro-
posta contribuir para a melhoria 

da gestão de resíduos sólidos nos 
municípios da área de infl uên-
cia do gasoduto Gascar, da NTS- 
Nova Transportadora do Sudeste 
e Transpetro, por meio de ações 
formativas para multiplicado-
res atuantes nas esferas gover-
namental e não governamental. 
Desse modo, procura-se que os 
atores envolvidos - gestores pú-
blicos, comunidade, cooperativas 
e catadores - tenham participação 
qualifi cada nos processos de im-
plementação de políticas públicas 
na temática educação ambiental e 
resíduos sólidos.

As atividades formativas do 
Pea Gascar iniciaram em junho 
de 2017 com o Módulo I – Ca-
pacitação dos Gestores Públicos 
em Resíduos Sólidos contem-
plando os 33 municípios da fai-
xa de dutos, entre eles Pindamo-
nhangaba. Agora, no Módulo II, 
serão realizadas ações de educa-
ção ambiental junto aos outros 
públicos, por meio da exposição 
itinerante “A coleta seletiva e 
você”, que tem formato inte-
rativo, falando sobre os atores 
envolvidos na coleta seletiva, a 
rota dos resíduos sólidos, curio-
sidades sobre os resíduos, e a 
importância de que todos traba-
lhem juntos para provocar uma 
mudança positiva. Será finaliza-
da com uma oficina que aborda-
rá, numa linguagem acessível, 
temas de interesse aos públicos 
dentro desse assunto.

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leopol-
dina fi ca na rua Marechal Deodo-
ro, 260, centro.

Ofi cinas abertas a cooperativas e à população 
acontecerão no museu

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
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“A Família é a base de 
tudo”. Com esse senti-
mento maior, 13 casais de 
Pindamonhangaba rece-
beram as homenagens da 
Câmara de Vereadores em 
Sessão Solene realizada 
nesta quarta-feira, dia 22 
de agosto, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira”. O evento comemo-
rou a “Semana Nacional da 
Família” e foi promovido 
por intermédio do Decre-
to Legislativo nº 09/2010 
e do Requerimento nº 
1.384/2018, de autoria do 
vereador Roderley Miotto 
Rodrigues (PSDB).

Presidida pelo próprio 
vereador Roderley Miot-
to, a sessão contou com a 
presença dos vereadores 
Carlos Moura – Magrão 
(Presidente/PR), Osvaldo 
Macedo Negrão – Profes-
sor Osvaldo (Vice-Presi-
dente/PR) e Ronaldo Pin-
to de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR). Também parti-
ciparam da solenidade o 1º 
Tenente Elvimar de Miran-
da Lustosa (representan-
do o Comandante da 11ª 
Companhia de Engenharia 
de Combate Leve, Major 
Vicente da Silva Costa), a 
Presidente do SOS Mulher, 
Silvia Sampaio (represen-
tando a Delegada Titular 
da Delegacia da Mulher de 
Pindamonhangaba, Dra. 
Elisabete Bassi), o Vigário 
Forâneo da Forania Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
Padre Joaquim Vicente 
dos Santos (Pároco da Pa-
róquia de Nossa Senhora 
Rainha dos Apóstolos), o 
Monsenhor José Eugênio 
de Faria Santos (Pároco 
da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Assunção), o 2º 
Tenente Welinton Carva-
lho Schimaland (represen-
tando o Comandante do 2º 
Batalhão de Engenharia de 
Combate Borba Gato, Co-

Sessão Solene: Católicos e Evangélicos 
celebram “Semana da Família” na 

Câmara de Pindamonhangaba
Com plenário lotado e a participação de dezenas de católicos e evangélicos, Câmara lembrou a 
importância da família na atual sociedade moderna; Orador oficial, Padre Kleber Rodrigues, 

afirmou que “o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja”
ronel Luís Cláudio Brion 
Cardoso), e os padres Ci-
priano Alexandre Olivei-
ra (pároco da Paróquia 
de São Miguel Arcanjo) e 
Amâncio Calderaro Júnior 
(Pároco da Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima). 
A sessão foi animada pela 
Banda ICHTHUS, forma-
da pelo Padre Marquinhos 
e pelos músicos Tininho, 
Angelita, Angélica, Walmir 
e Henrique. O orador ofi-
cial da noite foi o Pároco 
da Paróquia Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, Padre 
Kleber Rodrigues da Silva.

Após a abertura oficial 
e a execução dos Hinos 
Nacional e de Pindamo-
nhangaba, o Presidente da 
Mesa Diretora, Roderley 
Miotto, saudou a todos e 
pediu ao Padre Joaquim 
Vicente que fizesse uma 
oração e abençoasse os 
presentes.

Orador: “Família é o
futuro do mundo”
Em seguida foi conce-

dida a palavra ao orador 
oficial da noite. Padre Kle-
ber Rodrigues enfatizou 
em seu pronunciamento 
que “mais do que nunca, 
estamos cercados por uma 
realidade desafiadora na 
família”. Segundo ele, “o 
bem da família é decisivo 
para o futuro do mundo 
e da Igreja”. O sacerdote 
afirmou que “nosso ob-
jetivo é apenas alertar, 
chamar a atenção, para o 
compromisso cristão que 
temos. A solução também 
não está na individualida-
de das instituições, Igreja 
e Poderes. É preciso tra-
balhar juntos para que a 
família continue tendo seu 
valor. Por isso, caros ve-
readores, unamos nossas 
forças. Não temos somen-
te desafios, temos também 
as conquistas, as vitórias, 
os exemplos, os testemu-

nhos”. Em pouco mais de 
15 minutos, o orador oficial 
destacou que a família é o 
bem maior da humanidade. 
E finalizou afirmando: “Fa-
mília: continuem vivendo a 
alegria do evangelho, a par-
tir do sim dado com o dese-
jo de construir, no outro, o 
caminho do céu”.

Casais 
homenageados
Na sequência da soleni-

dade, a Câmara de Pinda-
monhangaba promoveu as  
homenagens. Receberam 
o Diploma de “Honra do 
Mérito” os seguintes ca-
sais: José Mauro Tavares 
e Ana de Fátima Cândido 
Tavares (Paróquia Nossa 
Senhora do Bonsucesso), 
Luciano Ramos de Barros 
e Soraia da Silva Batista 
Lopes (Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção), 

Edson Trigo Fernandes e 
Nilva de Almeida Rosei-
ra (Paróquia São Vicente 
de Paula), Milton José da 
Costa e Gertrudes Vieira 
da Silva Costa (Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima), Arildo Lopes 
da Silva e Laudinete da 
Silva Carvalho (Paróquia 
São Benedito), Tadeu Shi-
gueru Nisiharu e Alcio-
ne Aparecida de Campos 
Nisiharu (Paróquia São 
Cristóvão), Marcos An-
tonio Minicucci e Ales-
sandra Amelia Silva Mi-
nicucci (Paróquia Nossa 
Senhora Rainha dos Após-
tolos), José Afonso Júnior 
de Souza e Cristiane Rafa-
ela Catana de Souza (Pa-
róquia São Miguel Arcan-
jo), José Luiz Garcês Neto 
e Angela Maria Benedita 
Garcês (Paróquia Nossa 

Senhora das Graças), Ésio 
Moreira da Silva e Ana 
Amélia Eugênio da Silva 
(Primeira Igreja Evangé-
lica Batista em Pindamo-
nhangaba), José Pedro 
Correia de Oliveira e Ma-
ria Cesarina Prolungat-
ti de Oliveira (Paróquia 
Santana), Mauri de Souza 
Maia e Maria Conceição 
de Oliveira Maia (Equi-
pe de Nossa Senhora) e 
Bruno Guimarães Paim e 
Daniela dos Santos Paim 
(Pastoral da Família do 
Instituto Salesiano).

Ao final das home-
nagens, o Presidente da 
Mesa, vereador Roderley 
Miotto fez um pronuncia-
mento de encerramento da 
sessão e agradecimentos 
aos presentes. Enaltecen-
do a família como “mola 
mestra” de uma sociedade 

fraterna, Miotto afirmou 
que “o que nos mantém 
vivos todos os dias é saber 
que a nossa família exis-
te; que nosso pai e nossa 
mãe, as esposas e os filhos 
e filhas estão sempre divi-
dindo seu amor conosco. 
Isso tudo é essencial para 
nossa vida”. Roderley 
Miotto também pediu aos 
presentes que continuem 
orando por nossa cidade e 
por nossa gente, em espe-
cial, por “esta Casa Legis-
lativa, para que continue 
sempre seu trabalho em 
prol das nossas famílias e 
da nossa sociedade”.

Encerrando a sessão 
todos os sacerdotes pre-
sentes se uniram no ple-
nário e realizaram uma 
benção final aos presen-
tes, sob as canções entoa-
das pela Banda ICHTHUS.

Orador Oficial, Padre Kleber 
Rodrigues da Silva

Vigário Forâneo de Pindamonhangaba, 
Padre Joaquim Vicente dos Santos 

Na foto maior, os casais 
homenageados; acima, a Mesa 

Diretora dos Trabalhos e o grande 
público que prestigiou a Sessão 

Solene da Semana Nacional da Família 

Banda ICHTHUS 
entoou canções religiosas
e animou a Sessão Solene
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON 
Serviços Contábeis

SOLICITAmOS quE O pROpRIETáRIO DAS EmpRESAS COmpAREÇA 
COm uRgêNCIA AO ESCRITÓRIO pARA RETIRADA DOS DOCumENTOS.

End: Av. Albuquerque Lins, nº178, São Benedito – Pindamonhangaba/ SP
- PATRICIA DE MENDONÇA – ME - CNPJ: 08.352.667/0001-65
- WALTER DE MENDONÇA - CNPJ: 09.475.745/0001-81
- MARCOS JOSÉ CAVALCANTI RIBEIRO – ME - CNPJ: 07.002.846/0001-00
- SETA SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.700.428/0001-06
- MARCIA AP. MACHADO EDER CHERCHIGLIA - CNPJ: 06.048.958/0001-39
- LUIZ CARLOS ANTUNES TRANSPORTADORA –CNPJ: 06.104.245/0001-45

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 Nº 141/2018 (PMP 22808/2018) 
Para “contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e recarga de 
extintores contra incêndio, prediais e veicular, com reposição e substituição de peças defeituosas 
eventualmente necessárias, abrangendo manutenções de 2º e/ou 3º níveis”, com entrega dos 
envelopes até dia 12/09/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 142/2018 (PMP 22811/2018) 
Para “contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Data Center e 
hospedagem de Web Sites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados, por um período de 24 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 143/2018 (PMP 22812/2018) 
Para “aquisição de gêneros para alimentação escolar conforme termo de referência”, com entrega 
dos envelopes até dia 12/09/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 144/2018 (PMP 22815/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de retroescavadeira com operador, 
combustível, lubrifi cantes e manutenção preventiva/corretiva, para execução de 4.224 horas de 
serviços”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/18 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. 

A violência contra a 
mulher foi o tema do Tra-
balho de Graduação das 
alunas Cinthia Antonio 
de Oliveira e Lais Silva, 
do curso de Enfermagem 
da Unitau (Universidade 
de Taubaté). Elas tiveram 
como público alvo estu-
dantes de graduação e 
apresentou o trabalho no 
fi nal de 2017.

Foram mais de 150 res-
postas de acadêmicas e o 
objetivo do trabalho era 
identifi car os tipos de vio-
lência sofrida praticada 
pelo parceiro íntimo.

Entre as que sofrem 
violência física, o tipo de 
agressão mais comum é 
o empurrão (93%). Já na 
psicológica, predomina 
o insulto e a humilhação 
(46%). O questionário 
contemplava também a 
violência patrimonial, 
quando o parceiro controla 
o dinheiro e os bens, e cer-
ca de 30% relataram sofrer 
esse tipo de violência.

Com relação à violên-
cia sexual, 72% relataram 
se sentir pressionadas 
a manter algum tipo de 
contato sexual com o par-
ceiro. Das que se disseram 
controladas pelo parceiro, 

Violência contra a mulher é tema 
de pesquisa de universitárias  

Desde a segunda-feira 
(27), os trabalhadores já 
começaram a visualizar o 
valor da distribuição dos 
rendimentos do FGTS 
em sua conta vinculada. 
A Caixa antecipou esse 
crédito para o dia 26 de 
agosto. A finalização des-
ta ação estava prevista 
inicialmente para o dia 
31 de agosto. Com isso, 
os 90,72 milhões de tra-
balhadores beneficiados 
já tiveram creditados es-
ses valores em mais de 
258 milhões de contas 
vinculadas.
Conforme a Lei 13.446/2017, 
o percentual de distribui-
ção de resultados do FGTS 
é de 50% do lucro líqui-
do do exercício anterior. 
Como o lucro líquido do 
FGTS em 2017 foi de R$ 
12,46 bilhões, foram dis-
tribuídos R$ 6,23 bilhões. 
A Lei estabelece que os va-
lores creditados nas contas 
dos trabalhadores sejam 
proporcionais ao saldo da 
conta vinculada apurada no 
dia 31 de dezembro do ano 
anterior. O resultado distri-
buído não integra o saldo da 
base de cálculo do depósito 
da multa rescisória, medida 
que preserva também o em-
pregador.
“Com a distribuição desses 
resultados, o FGTS atinge 
índices superiores à infla-

Caixa Econômica antecipa crédito do FGTS 
Noventa milhões de trabalhadores devem receber o benefício 
que estava previsto para o último dia do mês

61% afi rmam que eles se-
lecionavam suas amiza-
des. Entre as vítimas de 
violência, cerca de 60% 
responderam que não de-
nunciaram as ocorrências.

“O resultado me sur-
preendeu porque a gente 
imagina que, por serem 
meninas estudadas, que 
estavam se formando, elas 
teriam outra mentalidade. 
Algumas que sofreram al-
gum tipo de violência não 
denunciaram, não fala-
ram com ninguém”, afi r-
ma Cinthia.

“O que também cha-
mou a atenção é o fato de 
que muita gente acha que 
violência é só a física. A 
psicológica é muito fre-
quente e a gente costuma 
dizer que ela não deixa 
marcas físicas, mas ela 
deixa marcas emocionais, 
que as vezes são mais di-
fíceis de se lidar do que as 
físicas”, comenta a profes-
sora Ma. Cláudia Aguiar, 
orientadora do trabalho.

A universidade man-
tém o Grupo de Atendi-
mento a Vítimas de Vio-
lência Sexual (Gavvis), 
que há 14 anos realiza 
atendimentos no Hospital 
Universitário de Taubaté. 

De acordo com dados do 
Gavvis, do início deste ano 
até agosto, foram atendi-
das 62 mulheres, sendo 
que a maioria dos casos 
aconteceu com crianças 
de até 12 anos. Há tam-

ção e permite um melhor 
rendimento da conta vin-
culada, sem afetar a sua ca-
pacidade de investimento, 
que é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil, 
principalmente os financia-
mentos dos mutuários da 
casa própria”, comenta o vi-
ce-presidente de Fundos de 
Governo e Loterias da Caixa, 
Valter Nunes. A distribuição 
de resultados do FGTS ele-
vou a rentabilidade das con-
tas do Fundo, neste ano, que 
passou de 3,8% a.a. (3% a.a. 

+ TR) para 5,59% a.a.
Tanto em 2016 como em 
2017, a distribuição de re-
sultados do FGTS levou o ín-
dice de atualização do Fun-
do a patamares superiores 
ao Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e ao Índice Nacional 
de Preço ao Consumidor 
(INPC).
A iniciativa de melhoria da 
rentabilidade das contas do 
FGTS, por meio da distri-
buição de resultados, atende 
a uma reivindicação antiga 

dos trabalhadores brasi-
leiros, sem comprometer a 
sustentabilidade do FGTS.
Poderão sacar os valores de 
crédito da distribuição de 
resultados de acordo com as 
regras estabelecidas pela Lei 
8.036/90, os trabalhadores 
que foram demitidos sem 
justa causa, que têm direito 
à aposentadoria, e término 
de contrato por prazo deter-
minado, entre outros.
Mais informações no site 
www.resultadosfgts.caixa.
gov.br 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAÓRDINÁRIA 

Prezados (as) Senhores (as) Associados 

A 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 
Extraordinária a realizar-se no dia 13 de Setembro de 2018, na 
sede da entidade, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila 
Rica, Pindamonhangaba”. Iniciando-se os trabalhos, às 19h00min, 
em primeira convocação, ou na falha de quórum necessário, às 
19h30min em segunda convocação, com qualquer numero de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1. Substituição do Assistente Administrativo. 
2. Apresentação do Movimento de Caixa 2018. 
3. Adequações a serem feitas até o final de 2018. 

 

 

Pindamonhangaba, 23 de Agosto de 2018. 

 

 

Ana Gilda Ferraz 

PRESIDENTE 
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Divulgação

Reprodução/Internet

bém o registro de oito 
ocorrências com homens, 
sendo sete delas com me-
nores de 12 anos.

Os números apontam 
crescimento. Em 2017, o 
Gavvis registrou, durante 

todo o ano, 67 ocorrências 
com mulheres e 14 com 
homens.

Cinthia foi estagiária 
do Gavvis por dois anos e 
comenta a importância de 
o profi ssional estar bem 

preparado para atender 
pessoas que passaram por 
algum tipo de violência. 
“Ter atuado nesse proje-
to de extensão contribuiu 
para a minha formação 
com relação a como abor-
dar qualquer paciente com 
delicadeza, a como chegar 
e conversar, a como dar 
apoio. Me mudou muito, 
tanto profi ssionalmente 
quanto pessoalmente. Eu 
acho que me tornei uma 
outra pessoa. Ver a quan-
tidade de pessoas que já 
sofreram foi bem difícil. 
Por isso é importante falar 
sobre esse tema”.

Outra contribuição do 
trabalho para o meio aca-
dêmico é trazer o assun-
to à tona e torná-lo parte 
das discussões na univer-
sidade. “Nós sugerimos, 
como conclusão do tra-
balho, que o tema fosse 
mais abordado, em todas 
as áreas do conhecimento, 
mas em especial para a da 
saúde. Mais cedo ou mais 
tarde, podemos atender 
um paciente que passou 
por isso. Discutir e saber 
como acolher essa vítima 
embasa você, dá seguran-
ça em atender”, fi naliza a 
professora Cláudia.

Acadêmicas avaliaram respostas de mais de 150 pessoas
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUARTA-FEIRA

Realizada na noite de 
sábado (25), no Espaço 
Cultural Teatro Galpão, 
a festa de premiação aos 
vencedores dos concursos 
Nacional/Internacional de 
Trovas de Pindamonhan-
gaba e Juventrova (con-
curso estudantil da moda-
lidade) reuniu trovadores 
veteranos, jovens trovado-
res, professores e amigos 
da trova em agradável culto 
à modalidade poética dos 
quatro versos setissílabos. 

Composta a mesa dos 
trabalhos pela presiden-
te nacional da UBT-União 
Brasileira de Trovadores, 
escritora Domitilla Borges 
Beltrame; bibliotecária Ro-
silene Cardoso (biblioteca 
de Moreira César) e pela 
professora Lóris Frasinel-
li (Escola Estadual Ryoiti 
Yassuda),  o presidente da 
UBT-Pindamonhangaba, 
José Valdez de Castro Mou-
ra deu início ao evento.

 Com o concurso Na-
cional/Internacional em 
sua  28ª edição e o Juven-
trova (concurso estudantil 
da modalidade) em seu 
24º ano de realização, o 
evento festivo premiou 
com troféus, certifi ca-
dos, medalhas e brindes, 
trovadores, alunos tro-
vadores e professores re-
presentantes das escolas 
participantes.

A apresentação dos 
vencedores pelo concurso 
Nacional/Internacional – 
categoria Regional – tema 
“Derrota” coube   a José 
Valdez; a dos alunos tro-
vadores – tema “Compro-
misso”, ao coordenador 
do Juventrova, jornalista 
Altair Fernandes, ambos 
contando com a assesso-
ria e participação da se-
cretária da UBT-Pinda, 

Festa de premiação reúne trovadores 
veteranos e alunos trovadores no Teatro Galpão

Helena de Castro Moura. 
(Pela categoria Nacional 
os troféus foram enviados 
aos vencedores).

DESTAQUES DO 
EVENTO

A declamação das tro-
vas vencedoras do Juven-
trova pelo casal Helena 
e Valdez; o pronuncia-
mento da presidente da 
UBT-Nacional, Domitilla 
Borges Beltrame, com 
palavras elogiosas valori-
zando os professores pela 
sublime profi ssão; as falas 
fi nais referindo-se à im-
portância do evento, pelos 
professores Claudio Luiz 
Arantes Pereira (Escola 
Estadual Theodoro Cin-
tra – Campos do Jordão) 
e  Goretti Flores Goffi   (Es-
cola Estadual José Aylton 
Falcão), representando os 
demais professores. 

Encerrando mais uma 
festa da trova, Domitilla 
Beltrame expressou, em 
nome da UBT-Nacional, o 
agradecimento à UBT-Pin-
da por mais um ano de 
realização do tradicional 
certame cultural da trova 
de Pindamonhangaba. 

Trovadores, alunos e professores unidos numa festa de premiação  e  poesia trovadoresca

Mesa: Professora Lóris (Ryoiti Yassuda), presidente da UBT-
Nacional Domitilla e bibliotecária Rosilene

 Presidente UBT-Pinda, José Valdez; presidente UBT-Nacional, 
Domitilla e secretária UBT-Pinda, Helena

Professor Claudio e 
professora Goretti falaram 
representando os colegas

Premiados com troféus, medalhas, certifi cados e brindes,  trovadores veteranos, jovens trovadores e professores 
sairam satisfeitos para, no fi nal, ainda participarem do coff e-break oferecido pela administração municipal

Valdez complementou 
com as falas fi nais de agra-
decimento à Administra-
ção Municipal e a todos 
que contribuiram para que 
tudo fosse possível. Em es-
pecial à participação dos 
funcionários da biblioteca 
Rômulo Campos D’Arace: 
Maria Helena, Geraldo e 
Jorge e demais servidores 
municipais envolvidos na 
realização do evento.
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