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Pinda realiza “I Encontro de Conexão 
do Terceiro Setor do Vale do Paraíba”              

Na semana em que se come-
mora o “Dia Nacional do Volun-
tariado”, 28 de agosto, o “I En-
contro de Conexão do Terceiro 
Setor do Vale do Paraíba” veio 
para agregar às ações sociocul-
turais existentes na cidade.

Realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba e pelo Fun-
do Social de Solidariedade, o 
evento que aconteceu na Facul-
dade Anhanguera, teve por ob-
jetivo discutir as estratégias de 
gestão social e do terceiro setor, 
por meio das palestras de Ro-
berto Ravagnani.

O encontro também serviu 
para incentivar a conexão entre 
os trabalhos que estão sendo re-
alizados pelas instituições e pre-
feituras das cidades do Vale do 
Paraíba. 

Encontro contou 
com a presença de 
representantes de 

secretarias de Assistência 
Social e de instituições 

sociais de diversas 
cidades, entre elas, 
Pindamonhangaba, 

Taubaté, Canas e São José 
dos Campos  

Divulgação

Praça Monsenhor Marcondes 
recebe projeto “A Arte da Inclusão” 

Foi para mostrar à popula-
ção a importância da inclusão 
social da Pessoa com Defi ci-
ência, por meio do projeto “A 
Arte da Inclusão”, que a Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Pinda-

monhangaba realizou na úl-
tima segunda-feira (27), uma 
intervenção na praça Monse-
nhor Marcondes.

 O projeto tem por objetivo 
apresentar como os assistidos 
pela instituição são incluídos 

em atividades que exploram 
suas potencialidades através 
da arte.

Uma equipe multidiscipli-
nar, composta por profi ssio-
nais como terapeuta ocupacio-
nal, fi sioterapeuta e psicóloga, 

levou para a praça atividades 
da vida diária dos atendidos; 
buscando com isso informar, 
conscientizar e alertar a po-
pulação sobre a vivência e a 
rotina de pessoas com alguma 
limitação.

PÁGINA 3

PÁGINA 5

Intervenção também celebrou a “Semana Nacional da Pessoa com Defi ciência”  

Divulgação

Começa 
“Festa de Nossa 
Senhora do 
Bom Sucesso”

PÁGINA 2

Vacinação 
antirrábica 
continua neste 
� m de semana

PÁGINA 3

PÁGINA 3

Pinda recebe 
palestra “Como 
Sobreviver à 
Revolução Digital” 
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Arquivo pessoalA fada madrinha da 
Academia Pindamonha-
gabense de Letras, Hilda 
César Marcondes da Silva 
(1910 - 1992), deixou para 
os fi lhos de sua Pindamo-
nhangaba um legado lite-
rário de inigualável valor. 
Poeta, contista, roman-
cista e conferencista, seus 
trabalhos foram publica-
dos em jornais, revistas e 
editoras de renome nacio-
nal a partir dos anos 50. 

 Reuniu, ao longo 
de seus 81 anos de vida, 
seis livros, os quais tenho 
tido o privilégio de ler e 
reler. Obras que ocupam 
as estantes das bibliotecas 
e escolas pindamonhan-
gabenses e que, por ora, 
indico às novas gerações 
como leitura indispen-
sável àqueles que bus-
cam conhecer a história 
de nossa terra e de nossa 
gente.

“As Três Irmãs de Ju-
das” (1962), seu primeiro 
livro, conquistou o Prê-
mio Anchieta da Câmara 
Municipal de São Paulo 
pelos contos de belíssima 
tessitura. Os seus roman-
ces são obras de recompo-
sição histórica e expres-

Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

HISTÓRIA EXEMPLAR: HILDA CÉSAR MARCONDES DA SILVA

Divulgação

A INDICAÇÃO DESSA SEMANA É O 
FILME “A PROCURA DA FELICIDADE” 
DIRIGIDO POR GABRIELE MUCCINO

Chris Gardner é um 
pai de família que en-
frenta sérios problemas 
fi nanceiros. Apesar de to-
das as tentativas em man-
ter a família unida, Linda, 
sua esposa, decide partir. 
Chris agora precisa cuidar 
de Christopher, seu fi lho 
de apenas 5 anos. Chris 
consegue uma vaga de 
estagiário numa impor-
tante corretora de ações, 
mas não recebe salário 
pelos serviços prestados. 
Sua esperança é que, ao 
fi m do programa de es-
tágio, ele seja contratado 
e assim tenha um futuro 
promissor na empresa. 
Porém seus problemas 
fi nanceiros não podem 
esperar que isto aconte-
cesse, o que faz com que 
sejam despejados. Chris 
e Christopher passam a 
dormir em abrigos, esta-
ções de trem, banheiros e 
onde quer que consigam 
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sam cenas do Brasil antigo 
e das fazendas do Vale do 
Paraíba, dos primórdios 
de Pindamonhangaba e 
da Revolução de 32: “A 
Roda do Inferno” (1964), 
“Cruzeiro dos Cataguazes” 
(1964), “O Solar dos Pas-
sos Perdidos” (1974), “Ca-
pitão Via Sacra” (1978) e 
“A Última Trincheira” 
(1982). 

Além dessa expressiva 
produção literária, Hilda 
ainda deixou obras inédi-
tas (“Pindamonhangaba, 
Índia-Princesa”,“O Canto 
das Águas”,“Rosa de Es-
pinho” e “Golfo da Me-
mória”)que merecem vir 
à luz de nossos dias dados 

os esforços empreendidos 
pela autora para que tives-
sem sido publicados nos 
anos fi nais de sua vida. 

De sua profícua cola-
boração em jornais e re-
vistas (“A Gazeta”, jornal 
paulistano; “O Serrano”, 
semanário de Serra Ne-
gra; “Diário Popular” e 
revista “Palmeiras”, de 
Campinas; “7 Dias” e a 
“Tribuna do Norte”, de 
Pindamonhangaba;jornal 
“O Globo” e as revistas ca-
riocas “Vida Doméstica”, 
“A Cigarra” e Fon-Fon”), 
podem ser compilados 
contos e poesias para a 
edição de futuras obras da 
escritora. 

Além de ter sido um 
dos pilares na criação da 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras e, por 
quase três décadas, ter 
presidido a APL, Hilda 
César Marcondes da Sil-
vaainda encontrava tempo 
para participar ativamen-
te de instituições literá-
rias em âmbito nacional. 
Era membro da União 
Brasileira de Escritores, 
do Instituto Genealógico 
Brasileiro, do Instituto de 
Estudos Valeparaibanos e 
das Academias de Letras 
de Itajubá, de Piracicaba e 
do Vale do Paraíbae, como 
conferencista aclamada, 
partilhou seus conheci-
mentos Brasil afora. 

O nome de Hilda César 
Marcondes da Silva consta 
como verbete no “Dicioná-
rio de Autores Paulistas” 
e no Quadro de Patronos 
Titulares da Academia 
Pindamonhangabense 
de Letras (Cadeira 30T). 
Estrela de primeira gran-
deza, Hilda soube, como 
ninguém, fazer da escrita 
o seu lugar sagrado, es-
crevendo a sua história de 
vida no céu de sua Pinda-
monhangaba.

um refúgio à noite, man-
tendo a esperança de que 
dias melhores virão.

“Eu indico, pois é um 
fi lme muito bonito de su-
peração, sendo que ele 
não desistiu não impor-
tava o que acontecia, ele 
sempre lutava”.

Maura Regina 
Bernardo - 

Dona de casa
Hilda, seu irmão Mário César e Jorge Amado

Doando tempo e 
trabalho                

Na semana em que se comemora o “Dia 
Nacional do Voluntariado”, 28 de agosto, 

o “I Encontro de Conexão do Terceiro Setor do 
Vale do Paraíba” vem agregar às ações sociais 
existentes na cidade.

Realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba e pelo Fundo Social de 
Solidariedade, o evento que aconteceu na 
Faculdade Anhanguera, teve como palestrante 
Roberto Ravagnani – que entre as funções 
desempenhadas é radialista, administrador 
de empresas, conteudista e consultor de 
voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. 

O objetivo principal do encontro foi incentivar 
a conexão entre os trabalhos que estão sendo 
realizados pelas instituições e prefeituras das 
cidades do Vale do Paraíba e discutir estratégias 
de gestão social e do terceiro setor.

Atualmente, o voluntariado faz parte das 
empresas privadas e vem, de forma ainda lenta, 
sendo introduzido no setor público. É por meio do 
trabalho voluntário que locais como o Parque da 
Cidade, em Pindamonhangaba, fi ca aberto aos 
fi ns de semana, por exemplo.  

Se você tem o desejo de ser um voluntário, não 
perca tempo: procure uma instituição, um lar, 
um asilo, uma creche ou até mesmo um hospital e 
doe tempo e amor a quem precisa!

Começa “Festa de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Entre os dias 30 de 

agosto e 9 de setembro, a 
tradicional “Festa de Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so” acontecerá em Pinda-
monhangaba. Em 2018, 
a celebração em nome da 
santa padroeira da cidade 
envolverá a novena litúr-
gica com missas e pro-
cissão e terá como tema 
“Maria: aquela que viveu 
como ninguém as boas-a-
venturanças de Jesus”.

As atividades da no-
vena serão realizadas em 
dois horários: às 15 e 19 
horas. 

No dia 8 de setembro, 
dia da festa, haverá missa 

de manhã, ás 7 horas,  às 
10 horas celebração sole-
ne com o rito de Ordena-
ção Presbiterial do diáco-
no Frei Milton Gonçalves, 
presidida pelo bispo dio-
cesano de Taubaté, dom 
Wilson Luís Angotti. 

Às 17 horas, procissão 
com o andor de Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so percorrendo as ruas 
do centro da cidade. Na 
chegada à igreja será 
celebrada missa fes-
tiva pelo padre reitor 
Kleber Rodrigues e a 
presença do Coral da 
Arquidiocese de Cam-
pinas e coroação de 
Nossa Senhora.

No dia 9 de setembro 
terá missas dominicais 

às 7, 9, 11 e 18 horas. Às 
16h30 haverá show de 
prêmios da padroeira  e 

quermesse no Centro de 
Pastoral, com barracas tí-
picas e show musical.

Celebrações acontecerão entre os dias 30 de agosto 
e 9 de setembro

Terceira edição do “SP Conecta” acontece no sábado 
Ainda encontram-

se abertas as inscrições 
para a terceira edição do 
“SP Conecta”. O evento, 
que ocorrerá no próximo 
sábado (1°/9), reunirá 
agentes de apoio à inova-
ção do Estado de São Pau-
lo para atender startups 
de forma gratuita na sede 
da Investe São Paulo. 

O encontro terá ain-
da uma fase da “Startup 
World Cup” – compe-
tição mundial que ava-
lia startups de qualquer 
segmento e estágio de 
maturidade ao redor do 
mundo –, premiando 
o vencedor com um in-
vestimento de US$ 1 mi-
lhão.

Criado para permi-
tir mais conexões entre 
empreendedores, inves-
tidores, corporações, as-
sociações e setor público 
e acelerar o desenvol-
vimento de startups, o 
“SP Conecta” receberá 
mais de 40 entidades 
em painéis e palestras 
este ano. Uma das prin-
cipais novidades desta 
edição é a possibilidade 
de mentoria oferecida 
pela rede Mentores do 
Brasil. 

Os três painéis temá-
ticos são: “Como as star-
tups estão alavancando 
a indústria 4.0?”, “O 
futuro da indústria 4.0 
no Brasil” e “Como o 

setor público e a acade-
mia podem apoiar a in-
dústria 4.0?”.

A inscrição é online e 
não há taxa de inscrição. 
O endereço da Investe 

São Paulo é avenida Es-
cola Politécnica, 82, Ja-
guaré, São Paulo. 

Mais informações no 
site: www.investespco-
necta.com.br.

Encontro permite a conexão entre 
empreendedores, investidores e setor público 
para acelerar o desenvolvimento de startups  

Claudia Izique/Agência Fapesp
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Fundo Social 
de Solidariedade realizaram, 
na terça-feira (28), também 
“Dia Nacional do Voluntaria-
do”, o “I Encontro de Conexão 
do Terceiro Setor do Vale do 
Paraíba”. A intenção foi, por 
meio das palestras de Roberto 
Ravagnani, discutir as estraté-
gias de gestão social e do ter-
ceiro setor.

O evento aconteceu na Fa-
culdade Anhanguera, com a 
participação de representantes 
de secretarias de assistência 
social e instituições sociais de 
Pindamonhangaba, Taubaté, 
Canas e São José dos Campos, 
entre outras cidades. Sendo 
que, o encontro foi aberto pelo 
prefeito Isael Domingues, que 
falou a respeito da importância 
do trabalho de voluntariado 
realizado pelos funcionários 
comissionados desta gestão, 
aos fins de semana, possibili-
tando com que fiquem abertos 
locais públicos como o Parque 
da Cidade, por exemplo.

Ao longo do dia, foram reali-
zadas palestras com os seguin-
tes temas: “Voluntariado - uma 
ferramenta de crescimento das 
organizações”; “Criatividade 
para gestão”; “Falar melhor 
para mostrar melhor”; e “Cap-
tar e gerar recursos”. O evento 
foi encerrado com um debate 
entre os presentes. De acordo 
com o palestrante, o enfoque 
do encontro foi incentivar uma 
conexão entre os trabalhos que 
estão sendo realizados pelas 
instituições e prefeituras das 
cidades do Vale do Paraíba. 
“Temos muitos bons trabalhos 
sendo realizados, mas que não 
são divulgados, e mais, que 
não são compartilhados entre 
as entidades”, explicou, usan-
do como exemplo a loja “Arte 
Encanto”, desenvolvida pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de no Shopping Pátio Pinda, e 
que é administrada pelos arte-
sãos cadastrados, sob supervi-
são do Fundo Social.

Segundo Ravagnani, a loja 
“Arte Encanto” deveria ser 
uma referência para as outras 
cidades da região realizarem 
trabalhos semelhantes com 
seus artesãos, para capacita-
ção, incentivo e valorização 
de produção. Além disso, em 
suas palavras, Ravagnani deu 
dicas para as entidades assis-
tenciais, ressaltando a impor-
tância de ter uma atenção es-
pecial para a parte burocrática 
da instituição e também de in-
vestir no marketing. “Existem 
instituições que desenvolvem 
bons trabalhos, mas têm difi-
culdade financeira e não con-
seguem conquistar recursos 
por não saberem formatar pro-
jetos, por exemplo. Por isso é 
importante que seja realizada 
uma capacitação e atualização 
constante de conhecimentos”, 
avaliou.

Ao final, o palestrante suge-
riu que esses encontros sejam 
realizados em outras cidades 
da região, para a divulgação 
dos trabalhos realizados e para 
uma interação entre as ações 
promovidas pelas prefeituras.

Pinda realiza “I Encontro de Conexão 
do Terceiro Setor do Vale do Paraíba”

Sebrae promove 
palestra sobre 
revolução digital

COlAbOROu COm O 
TExTO: bRuNA SIlVA

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, em 
parceria com o Sebrae, pro-
moverá  uma palestra sobre a 
revolução digital, no dia 10 de 
setembro, às 18h30, no Colo-
nial Plaza Hotel.

Com o tema: “Como Sobre-
viver à Revolução Digital”, o 
evento busca compreender a 
metodologia da produtivida-
de, quem é novo consumidor e 
também os principais pilares 
para uma empresa de rápido 
crescimento, utilizando fer-
ramentas para otimização de 
gestão e vendas de uma empre-
sa na era digital.

O palestrante será Alfredo 
Soares que abordará como 
um empreendedor deve pen-
sar e preparar sua empresa 
e o mindset do seu time para 
aumentar sua produtividade, 
entender seu cliente, criar um 
plano de ação para uma estra-
tégia de tração e usar ferra-
mentas digitais para acelerar 
o processo de crescimento. 
Possibilitando desta maneira a 
geração de mais leads, vendas, 
dados e otimizando a gestão 
para suportar um crescimento 
acelerado.

O evento é gratuito e as ins-
crições podem ser feitas através 
dos telefones 3644-1700 ou 
3642-9744, ou pelo link https://
goo.gl/forms/Y8VWJf7OesVX-
sXjH2. O Colonial Plaza Hotel 
fica na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 4.201.

Secretaria de Serviços Municipais realiza obra na galeria da Quadra Coberta

Roberto Ravagnani palestrou no encontro regional, nessa terça-feira (28)

Divulgação

Foco do evento será discussão 
sobre os desdobramentos dos 
meios digitais

Reprodução/Internet

COlAbOROu COm O 
TExTO: bRuNA SIlVA

Na última semana, 
a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Serviços 
Públicos, iniciou uma 
obra de transposição 
de galeria, no bairro 
Quadra Coberta.

De acordo com 
a SMSP, a obra de 
transposição de gale-
ria de águas pluviais 
fará o desvio de uma 
galeria antiga que 
atravessa embaixo 
das residências, e 
consequentemente 

causa transtornos aos 
moradores. Segundo 
o servidor municipal 
Thiago Gonçalves, a 
transposição captará 
a água da rua Pro-
fessor Fued Boueri e 
direcionará para um 
novo ramal construído 
na rua Álvaro Pinto 
Madureira.

A Secretaria Munici-
pal de Serviços Públi-
cos afirmou também 
que essa transposição 
irá inutilizar a galeria 
e eliminar os riscos 
agravantes que apre-
sentavam problemas 
nas estruturas das 
casas ao redor.Ação de transposição diminuirá problemas estruturais no local

Divulgação

VACinAção AntiRRábiCA 
ContinuA neste Fim de semAnA

COlAbOROu COm O
 TExTO: bRuNA SIlVA

 
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba dá continuidade 
à “Campanha de Vacinação 
Antirrábica” neste sábado 
(1º/9). A ação percorrerá a 

zona rural e a região central 
da cidade.

A vacinação, que deve co-
meçar ainda pela manhã na 
zona rural, passará casa a 
casa nos bairros: usina, Hare 
Krishna, Nogueiras, Estrada 
das borboletas, Sertãozinho, 

Cruz Grande, Rola, buraquei-
ra, Cruz Pequena, Colméia até 
Tetequera, Graminha, bicas, 
Taipas, Fazenda mantiqueira, 
Sapucaia e região central do 
Ribeirão Grande. Já na zona 
urbana, a vacinação será na 
Praça da bíblia, das 8 às 16 
horas.

Os proprietários devem va-
cinar animais acima de três 
meses de idade, proporcio-
nando desta forma a imuniza-
ção por 12 meses, mantendo a 
saúde do animal diante deste 
vírus. O diretor da Vigilância 
Epidemiológica da Prefeitu-
ra, Rafael lamana, destaca 
que a raiva canina ou felina é 
transmitida a seres humanos 
por vírus presente da saliva e 
secreção dos animais conta-
minados. uma vez transmi-
tida a seres humanos, não há 
registro na literatura de cura, 
em todos os casos levaram o 
paciente a óbito.

De acordo com informa-
ções da Vigilância Epide-
miológica, no município, nos 
últimos anos, há apenas um 
registro de raiva felina, em 
2016. 

donos devem procurar a vacina para animais acima 
de três meses de idade
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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

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

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

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

CNPJ: 60.125.747/0001-06  
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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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Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811 

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

CNPJ: 60.125.747/0001-06  
 

 

1 

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 

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

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

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

CNPJ: 60.125.747/0001-06  
 

 

1 

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 

 
 

 
E MAIL: c.conselho@pindamonhangaba.sp.gov.br.cmdm@pindamonhangaba.com.br 

FACEBOOK: Conselho Municipal de Pinda-ba 
 

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 002/2018-2020 

 

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 2ª 

Reunião Ordinária a realizar-se: 

Dia: 03 de Setembro de 2018 

Horário: 17:30 

Local: Auditório da Prefeitura 

Endereço:Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 – Alto Cardoso 

Pauta:  

1 – Leitura da Ata da Reunião anterior 

2 – Leitura do expediente 

3-Informes da Mesa 

4 – Ordem do dia: Planejamento dos eventos e ações da Campanha Outubro Rosa. 

5 –Alteração de local das reuniões  

6– Deliberação sobre próxima pauta. 

7 - Encerramento 

 

 

Obs: As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento 

interno. 

 

 

Viviane Camargo Ferreira 

Presidente do CMDM 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 
Em: 16/05/18
Processo nº: 14794/2018
Atividade: AGENCIA TRANSFUSIONAL
Razão Social:   SERVIÇO DE HEMOTERAPIA SÃO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 50459395001135
Endereço AVENIDA ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA, 115
Responsável TECNICO: CLAUDIO M. T. PESSOA DE MELO
CPF: 37385577768
Auto de Infração  nº 3627 DE 16/05/18

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 
Em: 01/02/18
Processo nº: 3886/2018
Atividade: HOSPITAL
Razão Social:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54122213000115
Endereço RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
Responsável TECNICO: FRANCISCO P. M. FREIRE 
CPF: 610910227-04
Auto de Infração  nº 3634 DE 01/02/2018

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 
Em: 18/06/18
Processo nº: 17308/2018
Atividade: HOSPITAL
Razão Social:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54122213000115
Endereço RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
Responsável TECNICO: FRANCISCO P. M. FREIRE 
CPF: 610910227-04
Auto de Infração  nº 3676 DE 18/06/18

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 
Em: 10/08/17
Processo nº: 24500/2017
Atividade: HOSPITAL
Razão Social:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
 CNPJ: 54122213000115
Endereço RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
Responsável TECNICO: JOSE LUIZ CASTRO DE MELLO CESAR
CPF: 740965758-87
Auto de Infração  nº3631 DE 10/08/17

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 
Em: 10/08/17
Processo nº: 24502/2017
Atividade: HOSPITAL
Razão Social:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54122213000115
Endereço RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
Responsável TECNICO: JOSE LUIZ CASTRO DE MELLO CESAR
CPF: 740965758-87
Auto de Infração  nº3633 DE 10/08/17

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011 

 
 

Rua Senador Dino Bueno 119 – CEP CEP 12401-410  – Pindamonhangaba-SP 
Fone: (12) 99779-8480        -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 

CONVOCAÇÃO- 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
 

   
 

 Ficam as senhoras Conselheiras e os senhores Conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Educação de  Pindamonhangaba – CME, convocados a comparecer  na data abaixo para  6º Reunião Ordinária  
de 2018, segue a pauta: 

 
 
 
1- Convidados  e Conselheiros  na  participação da Assembleia parasocialização dos   “ 

Esclarecimentosque já foram feitos na mídia local pela SEC, em relação as postagens nas redes sociais 
quanto a superlotação nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino e outras informações da 
Resolução 2 de janeiro de 2016. 

 
2- Ofício nº19/2018 enviado pela Comissão de Avaliação do Plano de Carreira da Rede Municipal de 

Pindamonhangaba, onde apresentam dúvidas dos representantes dos professores , quanto a organização 
das escolas para 2019.  
 
 

3- Socialização dos e-mails recebidos e devolutivas, e outros assuntos pertinentes ao Conselho. 
 
 
DATA: 30/08/2018 (quinta-feira) 
HORÁRIO: 18h 30 (dezoito e trinta) 
LOCAL:AV. Albuquerque Lins, 138- São Benedito 
                  ( Casa dos Conselhos) 
 

 
 
 
 

 
Pindamonhangaba,28 de Agosto  de 2018 

 
Maura Prado Vieira 
Membro Conselheiro 

Presidente do CME 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – 
GLORIFICA PINDA 2018

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – Setor de 
Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna pública a convocação 
de pessoas interessadas em comercializar alimentos e bebidas não alcoólicas, pipocas e algodão 
doce no evento Glorifi ca Pinda.

O evento Glorifi ca Pinda será realizado no dia29 de setembro 2018, no Parque da Cidade (Parque 
José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) – localizado às margens do Anel Viário, sendo aberto 
ao público em geral.Serão disponibilizados 12 (doze) espaços fi xosdestinados àbarracas de 
alimentação,8 (oito) vagas para food-trucks/trailers4 (quatro) vagas para ambulantes de pipoca, 2 
(duas) vagas para vendedores de algodão doce e 2(duas) vagas para vendedores de balãoa serem 
sorteados entre os interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:

a) Os interessados as vagas acima devem estar com a documentação regulamentada com a 
Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;
b)O interessado deverá comprovar que mantém residência fi xano município de Pindamonhangaba.

1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes 
noevento Glorifi ca Pinda 2018, deverão ser feitasnos dias 13 a 17 de setembro de 2018, junto ao 
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa interessada em trabalhar nos eventos;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando a opção 
que deseja realizar a venda;
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos e bebidas não alcoólicas, pipoca, balões e 
algodão doce no evento Glorifi ca Pinda 2018, no endereço supracitado, sendo a localização dos 
locais para venda, demarcada pela Administração Pública e defi nidas por sorteio público. 
2.1.1 – Não serão liberadas licenças para vendedores ambulantes de qualquer tipo de produto em 
qualquer forma de comercialização em áreas adjacentes / próximas ao local do evento em um raio 
de 500m;
2.2 – As barracas não serão fornecidas pela prefeitura e não poderão ultrapassar a medida de 3x3m 
(três metros largura por três metros de comprimento).
2.3 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e 
cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do especifi cado, sob pena 
de aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: amplifi cadores, 
aparelhos de som,TVs,DVDs, etc. 
2.5 – O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá exclusivamente 
durante o evento Glorifi ca Pinda 2018 noParque da Cidade
2.6 – O horário de comercialização em hipótese alguma poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) 
minutos após o fi nal do evento.
2.7 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas;
2.8 – Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.9 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;

3 – Do sorteio das vagas:
3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos interessados 
no dia 20/09/18 no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – 
Cardoso, nos seguintes horários:
- 10h00 para os vendedores de pipoca, algodão doce, balões e de alimentos em food-trucks;
- 15h00 para os vendedores de alimentos em barracas;
3.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identifi cação;
3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado anteriormente que 
estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo setor 
de Protocolo no momento da inscrição;
3.3 – O sorteio irá defi nir por ordem crescente de 1 a 12 os vendedores ambulantes de alimentação 
em barracas, de 1 a 8 os vendedores ambulantes em food-trucks/trailersde 1 a 4 os pipoqueiros 
bem como a localização dos mesmos que irão exercer a atividade durante o evento;
3.4 – O mesmo será válido para as 2 (duas) vagas de vendedores de balão e as 2 (duas) de 
vendedores de algodão doce;
3.5 –Na ocasião, serão sorteados 2(dois) suplentes para cada modalidade de venda, caso haja 
desistência dos sorteados;

4 – Da entrega das licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias24a26 de Setembrodas 8h00 às 16h00, 
mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Posturas no Paço Municipal;
4.2 – A taxa cobrada será única e de acordo com os produtos comercializados pelo vendedor, 
sendo elas:

a) 1 UFMP (Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para vendedores ambulantes 
de alimentos em barracas e food-trucks/trailers. R$ 90,18.
b) 0,5 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para Algodão doce, pipoca 
e balões. R$ 45,09.
4.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 26/09/18 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;
4.5 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua inscrição no 
dia 27 e 28/09/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 28/09/17;
4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 

5 – Disposições gerais
5.1 – Os vendedores de balão e algodão doce não terão ponto fi xo.
5.2 – Não serão feitas trocas de localização dos ambulantes, salvo motivo de força maior, 
devidamente expresso pela fi scalização;
5.3 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
5.3.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
5.3.2 – Venda de bebidas ou outros produtos em vasilhame de vidro;
5.3.3 – Venda de bebida alcoólica;
5.3.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;
5.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração ou a quem 
for delegado competência expressa.

6 – Cronograma

  Data Horário 
Inscrição 13 a 17/set das 8h às 17h 
Sorteio 20/setembro 10h00 
Sorteio barracas 20/setembro 15h00 
Entrega das licenças aos 
sorteados 24 a 26/set das 8h às 16h 
Contato com eventuais 
suplentes 27 e 28/set - 
Retirada da licença pelos 
suplentes 28/set vide item 4.5 

 
João Henrique Ferrari Gontijo 

Diretor do Departamento de Administração 
 

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, CEP. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE 
MENEZES”, convoca todos os associados para a Assembleia Geral à realizar-se 
no dia 21 de setembro de 2018 às 20h30, na sede social da Instituição situada à 
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira 
convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos associados ou às 21h30, em 
segunda convocação, com qualquer número de associados presentes na sede 
da instituição. Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal, que dirigirá os 
destinos da Entidade no biênio Outubro/2018 à Outubro/2020.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2018.

____________________________
Clovis San Martin Leite de Abreu

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 (PMP 21542/2018) 
Para “abertura das inscrições para projetos culturais pretendentes aos benefícios 
do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais – FMAPC e ProAC Municípios – 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, para o ano de 2018”, com inscrições 
até dia 14/10/18. 

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. 

 

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

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “15ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Parecer sobre o pedido de inscrição da Missão L.A.R.; 
3. Avaliação da Semana da Criança e do Adolescente; 
4. Esclarecimentos sobre o Edital para o Banco de Projetos 2019; 
5. Assuntos pertinentes ao Conselho; 
6. Informes gerais. 

 

Data: 04/09/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.071, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve designar a servidora Gislaine Cristina da Silva Costa para a 
função de Gerente de Divisão a partir de 1º de julho de 2018. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.074, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Luciana dos Santos Cruz, Auxiliar de 
Enfermagem, para substituir a Diretora de Assistência Farmacêutica e Saúde Bucal, 
Sra. Mariana Prado Freire, durante o período em que a mesma encontrar-se em 
férias, de 11 a 20 de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
11 de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018. 

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 
Ordem do Dia 

VIII REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

Data: 04 de Setembro de 2018       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas 

e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de agosto 2018. 
b- Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, 

metas e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de agosto 2018. 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 
 

 Ordem do Dia com tema específico a ser tratado 
Tema: “Apresentação do trabalho do Corpo de Bombeiros em Pindamonhangaba” 
Convidado: Cap. Paulo Roberto Reis Teixeira de Souza – Comandante do Terceiro 
Subgrupamento de Bombeiros. 
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro e 
Palavra aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h). 

 
 Encerramento 

Agradecimentos e avisos gerais. 
 
Convocação da próxima reunião: 02/10/2018 
 
 

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2018. 
 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 
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Praça Monsenhor Marcondes recebe “A Arte da Inclusão”    

Área de soltura comemora 10 anos 
na Fazenda Nova Gokula

OITAVA EDIÇÃO DA “FESTA CAVALGAR PINDA” ACONTECE NO FIM DE SEMANA

Pinda realiza palestra 
educativa sobre 
esclerose múltipla para 
profi ssionais da Saúde

A Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Pindamo-
nhangaba realizou na úl-
tima segunda-feira (27), 
uma intervenção na praça 
Monsenhor Marcondes.

 A ação teve por objeti-
vo mostrar à população a 

importância da inclusão 
social da Pessoa com De-
fi ciência, por meio do pro-
jeto “A Arte da Inclusão” 
– iniciativa que tem como 
proposta principal apresen-
tar como os assistidos pela 
Apae são incluídos em ativi-
dades que exploram suas po-

tencialidades através da arte.
Como forma de cons-

cientização da população 
a respeito da rotina da 
pessoa com defi ciência, 
a equipe multidisciplinar 
– composta pelos pro-
fi ssionais: Gabriela Zola 
(terapeuta ocupacional); 

Paulo Neto (fi sioterapeuta) 
e Kelly keiko (psicóloga) –, 
levou para a praça ativida-
des da vida diária dos aten-
didos; buscando com isso 
informar, conscientizar e 
alertar a população sobre a 
vivência com pessoas com 
alguma limitação.

Houve momentos em 
que as pessoas que pas-
savam pela praça pude-
ram “se colocar no lugar 
do outro” fazendo ações 
de pessoas com defi ciência 
para que eles pudessem 
ter consciência de como é 
o dia a dia da pessoa defi -

ciente. A proposta foi gerar 
refl exão, pois, “a partir do 
momento que conhecemos 
as limitações do outro, cria-
mos empatia, e é só desta 
maneira que respeitamos 
as diferenças e valorizamos 
os profi ssionais que traba-
lham pela inclusão”.

Dentro das comemorações do 
“Agosto Laranja”, mês de cons-
cientização sobre a esclerose múl-
tipla, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza uma palestra 
educativa sobre a doença, com 
o dr. Ronaldo Abraham, voltada 
para agentes de saúde e profi s-
sionais interessados no assunto. 
Com entrada gratuita, a ofi cina 
será neste dia 30 de agosto, data 
em que se comemora o “Dia Na-
cional de Conscientização da Es-
clerose Múltipla”, no auditório 
da sede da instituição pública, às 
8h30.

A idealizadora do evento, Va-
léria da Silva Carvalho, que é 
paciente de EM, explica que a 
iniciativa é importante, pois o 
diagnóstico precoce desta doen-
ça é fundamental para a melhor 
qualidade de vida dos pacientes. 
"Por ter sintomas muito pareci-
dos com outras enfermidades, a 
esclerose múltipla não tem um 
diagnóstico simples. Precisamos 
chamar a atenção das pessoas e 
dos agentes de saúde para conhe-
cerem mais sobre o assunto, por 
isso o ‘Agosto Laranja’ é tão im-
portante", destacou.

A esclerose múltipla é a doen-
ça autoimune, do sistema nervoso 
central, que mais acomete jovens 
adultos no mundo inteiro.

Reprodução/Nova GokulaCOLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Em Pindamonhangaba, 

a área de soltura de animais 
localizada na Fazenda Nova 
Gokula completa 10 anos de 
atividades em 2018. Assim 
sendo, o espaço homologa-
do pelo Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) receberá uma 
manhã repleta de movimen-
tações neste domingo (2), a 
partir das 10 horas.

A primeira década de 
funcionamento da Área de 
Soltura e Monitoramento 
de Aves e Animais Silves-
tres de Nova Gokula (AS-
M-NG) terá uma progra-
mação especial, aberta ao 
público. O início da agen-
da incluirá uma recepção 
e acolhida dos convidados 
com soltura de pássaros 
nos novos recintos. Em se-
guida, na Confraria Vega-
na, haverá uma apresen-
tação de resultados com 
homenagens às 11 horas. 
Por fim, às 12 horas, será 
a vez de exibições cultu-

Local é homologado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama)

rais e um almoço no valor 
de R$ 28.

A Fazenda Nova Gokula 
é um santuário natural que 
oferece aos seus visitantes 
uma variedade de experiên-
cias baseadas no princípio de 

uma vida simples e saudável e 
também uma área de preserva-
ção ambiental com riquíssima 
biodiversidade. Tanto que, o 
ambiente “aniversariante” tem 
reconhecimento do Ibama, en-
tidade responsável pela garan-

tia da preservação de patrimô-
nios naturais do Brasil.

O local está situado na zona 
rural de Pindamonhanga-
ba, na Estrada Jesus Antonio 
de Miranda S/N – Ribeirão 
Grande.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Centro Hípico Fa-

zenda do Tanque recebe-
rá a “Festa Calvagar Pin-
da” neste sábado (1º/9) e 
também no domingo (2). 
Em sua oitava edição, o 
evento continua com a 
temática 100% sertaneja 
e terá a programação re-
cheada de atrações musi-
cais do gênero. Além dis-
so, com entrada franca, o 
valor arrecadado na fes-
tança servirá de auxílio às 
atividades de equoterapia 
desenvolvidas no local.

Nos dois dias de fes-
ta, a animação musical 
envolverá apresentações 
de artistas do ramo ser-
tanejo, incluindo: Lucas 
Ferraz, Cauan Rozz, Zane 
e Thiago, Jorge Santos e 
Trio Matogrosso. Além 
deles, DJ Marcinho toca-
rá o ritmo com pitadas 
de forró para animar a 
noite de sábado (1º/9). 
No mesmo dia, a Asso-
ciação Amigos da Dança 
fará exibições a partir 
das 21 horas. A “Calva-
gar Pinda” ainda terá 
missa sertaneja, parti-
cipação de Nilzo e seu 

cavalo adestrado, uma 
breganha de traias e a 
tradicional cavalgada, 
com saída da Hípica Vi-
gilato e chegada no es-
paço da festa.

Todo o exercício cultu-
ral benefi ciará o trabalho 
terapêutico empregado 
na Fazenda do Tanque, 
uma vez que o local reali-
za sessões de equoterapia, 
também chamada de hipo-
terapia, que é um tipo de 
tratamento com cavalos 
que serve para estimular 
o desenvolvimento corpo-
ral e mental de indivíduos 
portadores de defi ciências 

ou necessidades especiais, 
como síndrome de Down e 
paralisia cerebral. 

A festa, com entra-

da franca, acontecerá no 
Centro Hípico Fazenda do 
Tanque, localizado na Es-
trada Municipal do Tan-

que, 170 - na altura do km 
92 da rodovia Presidente 
Dutra, no sentido Rio de 
Janeiro.

Temática 
sertaneja 
embalará a 
programação do 
evento

Reprodução/internet

Evento também comemorou a “Semana Nacional da Pessoa com Defi ciência”

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Na edição de 15 de maio 
de 1921 do jornal Tribu-

na do Norte  vamos encontrar, 
em artigo  de  primeira página  
com o título Laboremus (traba-
lhemos), um comentário refe-
rente à situação  do município 
no ano de 1921. Algo conforma-
da com o fi m dos áureos tempos 
do café, títulos nobiliárquicos e 
monarquia, a Princesa do Nor-
te fi nalmente despertava para o 
progresso republicano.  

O articulista inicia seus escri-
tos com um parágrafo que nos 
lembra a obra Cidades Mortas, 
na qual Monteiro Lobato ataca o 
marasmo econômico e literário 
de cidades do Vale do Paraíba 
pós os ricos tempos da produção 
cafeeira: “A bela cidade de Pin-
damonhangaba, cuja opulência 
tanta fama teve em outros tem-
pos, antes das evoluções rápidas 
por que tem passado o país, viveu 
nestes penúltimos anos numa 
pesarosa inércia e entregue aos 
azares de uma vida tristíssima.”  

A “vida tristíssima” era por 
conta da falta de recurso pró-
prios. “Sem poder agitar-se, em 
completa decadência a nossa 
querida Princesa do Norte pare-
cia querer desaparecer, devorada 
pela miséria”, destaca o redator. 
E referindo-se ao êxodo de al-
guns pindamonhagabenses em 
busca de melhores oportunida-
des, revela: “Seus fi lhos mais de-
dicados abandonaram-na, por-
que naturalmente precisavam 
progredir e de certo a opulenta 
cidade de outrora não lhes pro-
porcionava os meios para isso.”  

Haviam partido “em busca 
de outras terras, onde a fortuna 
e felicidade lhes sorriam e onde 
a esperança lhes acenava, apon-
tando-lhes um futuro mais en-
cantador”. Ali, haviam fi cado “os 
que a amavam, os que nutriam 
desejos de vê-la ressurgir, os que 
desejam levantá-la do torpor e 
da inércia em que jazia.”

Incluindo-se entre aqueles 
que haviam permanecido em 
Pindamonhangaba, ressaltava 
o redator: “Aqui fi camos nós, 
sempre de sentinela, esperan-
do o momento propício para 
reerguê-la, para fazer da Prin-
cesa encantadora (porque sua 
pobreza e sua decadência não 
lhe tiraram o encanto), a rainha 
excelsa; e lutando contra o in-
diferentismo e o pessimismo de 
poucos e tresloucados invejosos, 
tivemos fé no futuro.”

O RESSURGIMENTO
E dias melhores haviam che-

gado. Prosseguindo em seu pa-
triótico pronunciamento em 
página da Tribuna do Norte, 
rejubila-se o escritor: “Não nos 
enganávamos - Pindamonhan-
gaba ressurge, vem novamente 
colocar-se entre as suas irmãs 
do Norte (aqui, referia-se às ci-
dades vale-paraibanas localiza-
das atualmente em região deno-
minada Cone Leste Paulista) e 
com certeza tomará o seu lugar 
de honra!”

Falava do progresso que, 
dizia, há poucos anos batera  
às portas da formosa cidade e 
entrara triunfante.

Cita a seguir, que por todas as 
ruas e nos arrabaldes erguiam-
se construções, opulentos ou 
modestos prédios. Sobre a  luz 
elétrica destaca:  “... por toda 
parte os fi os que atravessam as 
suas ruas denunciam que aqui 
percorre a luz com a rapidez do 

Anos 20, o despertar de uma “Princesa” 

raio”. Sobre os meios de comu-
nicação exalta: “...o telégrafo e o 
telefone espalham, como a voz 
da fama, as notícias rápidas”.

A educação é reverenciada: 
“por todo o município funcio-
nam escolas; o grupo escolar 
(fala da escola Dr. Alfredo Pu-
jol) e a Escola de Farmácia e de 
Odontologia (a primeira facul-
dade de Pinda) estão repletos 
de alunos”. Detalhando que no 
Grupo Escolar “preparava-se a 
infância para a luta da inteligên-
cia no futuro; na Escola de Far-
mácia, “...a mocidade estudiosa 
- esperanças de nossa pátria, 
prepara-se para as lutas da vida, 
em busca de um ideal.”

Sobre a lavoura (era a principal 
economia) diz que aumentava-se 
admiravelmente, “o lavrador cava 
a terra e vê recompensado depois 
o seu trabalho, sua riqueza se ele-
va e ele sente-se alegre e satisfeito 
porque tudo progride”. 

A onda de progresso veri-
fi cava-se em todos os setores 
da economia. “as pequenas e 
grandes indústrias marcham 
progressivamente, o operário 
multiplica seus haveres porque 
o trabalho aumenta-lhe o salá-
rio. O comércio marcha também 
acelerado, já não sente cansado 
de socorrer a lavoura e a indús-
tria que outrora jaziam inerte”, 
comenta o redator.

PROGRESSO, FRUTO 
DO TRABALHO

Era Pindamonhangaba res-
surgindo, reapareciam as suas 
gloriosas tradições e seu nome 
era pronunciado com mais sa-
tisfação. Para o articulista da 
Tribuna, o motivo do sucesso 
do município era o trabalho de 
seus dirigentes, aqueles que ha-
viam a tomado sob a sua guarda. 
Aqueles que tinham protestado  
reerguê-la e para isso, trabalha-
vam muito, “porque sabiam que 
o trabalho vence tudo.”

Concluindo o artigo, o jornal 
assim conclamava  os trabalha-
dores para a continuidade do 

progresso da Pindamonhanga-
ba que renascia: “Continuemos 
a grande obra encetada por es-
ses que fi zeram ressurgir a nos-
sa terra; continuemos a traba-
lhar com ardor e perseverança; 
continuemos a imitar os exem-
plos das gerações passadas que 
tanto souberam elevar e glorifi -
car a nossa terra; continuemos 
unidos a lutar para que a terra 
de Bicudo Leme continue a ser 
a  princesa avante, fazendo-a 
caminhar altiva como dantes 
num mar sereno de rosas, sob 
este céu tao belo, iluminado 
pela simbólica constelação que 
a protege e a ampara.”

Trecho da rua Bicudo Leme, onde se concentrava o comércio nos anos vintes  

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se na década de 
30 no jornal Folha do Norte 

(extinto)

 De asas cortadas, sobre um tarso erguida,
 a nívea garça, triste como um pariá,
 contemplativa, imóvel, solitária,
 sonhar parece n’uma extinta vida.

Indiferente à alegre, à mundanaria
turba que passa na afanosa lida,
- Na pátria azul do sonho, entorpecida,
revê talvez a pátria imaginária...

 Junto do lago assim os dias leva:
 À noite quando em luminosas mágoas
 a lua envolve a terra e ao ceu se eleva,

Geme a garça ao luar frouxo e dormente,
e mais e mais alonga-se nas águas
a sua imagem branca e transparente...

A garça exilada

Wenceslau de Queiroz
Folha do Norte (extinto), 5 de maio de 1901

Arquivo TN
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