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“40° Festival Nacional de Teatro” 
está com inscrições abertas 

Arquivo TN

Com apresentações de 
espetáculos teatrais nas ca-
tegorias: “Adulto”; “Rua” e 
“Infantil”, além de espetácu-
los convidados, a 40ª edição 
do Feste (Festival Nacional 
de Teatro) de Pindamo-
nhangaba já tem data mar-
cada para acontecer: de 15 e 
24 de novembro.

Realizado pelo Departa-
mento de Cultura de Pinda-
monhangaba, o festival tem 
por objetivo principal reve-
lar novos talentos e promo-
ver o intercâmbio cultural 
entre os grupos de teatro.

Neste ano, as apresen-
tações ocorrerão no Teatro 
Galpão, no Bosque da Prin-
cesa, no Parque da Cidade 
e no Largo São José (onde o 
espetáculo de sombras será 
desenvolvido na rua, ao 
lado da igreja).

 As inscrições, que se-
guem abertas até o dia 26 
de outubro, devem ser feitas 
pelo site da prefeitura.

PÁGINA 6

Um dos espetáculos que participaram da última 
edição do Feste. Após cada apresentação, haverá 
um debate entre o grupo, a plateia e o crítico 

PRAZO PARA REFORMA 
DE TÚMULOS PARA 
FERIADO DE “FINADOS” 
TERMINA DIA 28 - 
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DEPARTAMENTO DE 
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MELHORIAS NO CRISPIM 

PÁGINA 3

CPIC PROMOVE AULAS 
GRATUITAS DE IOGA EM 
PINDAMONHANGABA

PÁGINA 6

“PROJETO 
GURI” REALIZA 
APRESENTAÇÃO 
ESPECIAL NO 
ARARETAMA

PÁGINA 2



* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Editorial

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2018

SANTO AGOSTINHO E DEUS 

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Aurélio Agostinho foi o 
primeiro grande pensador 
a formular uma síntese 
entre a tradição grega da 
fi losofi a (em  especial o Pla-
tonismo) e o Cristianismo . 
Ele focalizou temas capitais 
da Filosofi a de Platão, tais 
como: o dualismo e  a natu-
reza de bem à luz da Dou-
trina Cristã.

Nascido em 354 D.C. em 
Tagaste (Norte da África), 
na época, uma província 
romana localizada onde 
hoje é a Argélia, tornou-se 
mestre em Retórica e, em 
Milão, conheceu o bispo da 
cidade - Santo Ambrósio 
-, cujos sermões o impres-
sionaram intensamente. 
Convertido ao cristianis-
mo, produziu uma extensa 
e profunda obra fi losófi -
ca e teológica, diálogos de 
inspiração platônica ”So-
bre o Mestre”, comentários 
interpretativos do Novo 
Testamento e do Antigo 
Testamento, e trabalhos 
doutrinários como  “A Dou-
trina Cristã e a Trindade”. 
Alçou vôo para a eternida-
de em 430 D.C., já bispo de 
Hipona (cidade localiza-
da perto de onde nasceu) 
pouco antes da invasão da 
África pelos vândalos. E do 
início da queda do Império 
Romano.

No seu livro “Confi ssões” 
escrito entre 397 e 401 da 
nossa era, ele relata a sua 
experiência  desde o des-
regramento da juventude, 
a infl uência da sua mãe – 
Santa Mônica-, seu encon-
tro com o bispo Ambrósio, 

a conversão ao catolicismo 
e também refl ete sobre te-
mas muito importantes da 
fi losofi a como o problema 
do conhecimento, a nature-
za do BEM e do MAL e a re-
lação do homem com Deus. 
É uma obra em estilo auto 
-biográfi co e confessional, 
uma vez que ele dá relevân-
cia à sua vivência dos pro-
blemas que aborda, e fatos 
que denotam também a sua 
aproximação entre a Filo-
sofi a de Platão e a tradição 
cristã.

Uma das questões cen-
trais da Teologia e da Fi-
losofi a Cristã é a possibi-
lidade de conhecer Deus 
como um ser transcendente 
(encontra-se além do nosso 
alcance). Santo Agostinho 
aponta, então, um caminho 
para Deus que passa pelo 
interior, pela nossa alma, 
o cerne do homem criado 
à imagem e semelhança de 
Deus. Assim, vamos apre-
ciar em “Confi ssões” (existe  
uma edição brasileira de 
1988, publicada pela Edito-
ra Vozes) o que ele nos fala 
sobre o amor a Deus e o bi-
nômio: interior-exterior do 
ser humano:

“É com certeza, Se-
nhor, e não com dúvida 
em minha consciência 
que eu Vos amo. Vós 
atingistes o meu cora-
ção com a Vossa pala-
vra e assim vos amei. 
Amo uma luz, um perfu-
me, uma voz, um abra-
ço, quando amo o meu 
Deus, luz, voz e abraço 
do homem interior onde 

brilha a minha alma, 
uma luz  que nenhum 
espaço pode conter, 
onde soa uma voz que 
o tempo não enfraque-
ce.  Mas, quem é Deus? 
Interroguei o sol, a lua, 
as estrelas, e me disse-
ram: “Tampouco somos 
o Deus que procuras. E 
disse a todas as criatu-
ras que rodeiam as por-
tas da minha carne:  já 
que todos vós dizeis que 
não sois o meu Deus, di-
zei-me então algo sobre 
Ele. E todos exclama-
ram:  Foi Ele que nos 
criou!. Voltei-me para 
mim e perguntei: E tu, 
quem és? Um homem, 
respondi. Eu sou com-
posto de corpo e alma, 
o primeiro, exterior, e 
o segundo, interior. A 
qual destes eu deveria 
perguntar quem é o meu 
Deus? Mas, a melhor 
parte é a interior, pois é 
ela que preside e julga é 
a ela que as mensagens 
do corpo reportam as 
respostas do céu, da 
terra, dizendo: Não so-
mos Deus, mas foi Ele 
que nos criou! O ho-
mem interior conheceu 
essa verdade. Eu sou-
be disso por meio dos 
sentidos do meu corpo. 
Perguntei a toda imen-
sidão do universo sobre 
o meu Deus e tive como 
respostas: Não sou 
Eu, mas foi Ele quem 
vos criou. Os homens 
podem interrogar (os 
animais, não!) e beleza 

Cleófas
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criada por Deus , já que 
as perfeições invisíveis 
de Deus são visíveis 
em suas obras, para a 
inteligência (EPÍSTO-
LA DE S. PAULO AOS 
ROMANOS, 1,20), sub-
metendo-se a elas pelo 
amor e, assim já não as 
pode julgar. Apenas as 
compreendem aqueles 
que comparam a voz 
exterior com a verda-
de interior. E a verdade 
interior nos diz: O teu 
Deus não é o céu, nem 
a terra, nem nenhum 
corpo. A alma é supe-
rior ao corpo, pois dá 
vida à matéria do meu 
corpo”. 

Eis, em rápidas pala-
vras , a grandeza do que 
pensou e escreveu esse 
grande ser humano que 
veio ao mundo para nos 
instruir e nos ensinar.
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“Projeto Guri” realiza apresentação 
especial no Araretama

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
No Brasil, o dia 12 

de outubro é conhecido 
como a data comemo-
rativa dos direitos de 
crianças e adolescentes. 
Em 2018, o “Dia das 
Crianças” terá um en-
tretenimento antecipa-

do por meio de uma exi-
bição casual do “Projeto 
Guri” no bairro Arareta-
ma, em Pindamonhan-
gaba. A celebração gra-
tuita e aberta ao público 
acontecerá nesta quar-
ta-feira (10), às 13h30.

O programa socio-
cultural brasileiro, 
mantido pela Secretaria 

da Cultura do Estado 
de São Paulo, está pro-
movendo uma série 
de apresentações e 
iniciativas em recor-
dação à data nacio-
nal. Desta vez, será o 
Polo Araretama que 
terá uma apresenta-
ção dos jovens con-
templados pela ini-

ciativa. Sendo que, os 
participantes tocarão 
músicas populares 
brasileiras e folclóri-
cas no evento.

Este “Dia das Crian-
ças” adiantado do “Pro-
jeto Guri” ocorrerá na 
sede do Polo Araretama, 
que fi ca na rua Benedito 
Darci Monteiro, 160.

Demonstração musical equivale à comemoração ao “Dia das Crianças”

Participantes da iniciativa tocarão músicas 
populares nesta quarta-feira (10)

PRAZO PARA REFORMA 
DE TÚMULOS PARA 
FERIADO DE “FINADOS” 
TERMINA DIA 28

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria Ser-
viços Públicos e Depar-
tamento de Serviços 
Municipais, informa 
que as reformas em 
túmulos no Cemitério 
Municipal para o feria-
do de Finados poderão 
ser feitas até o dia 28 
de outubro, das 7 às 17 
horas.

Depois desta data, a 
prefeitura realizará ser-
viços de limpeza no lo-
cal. O horário de funcio-
namento do cemitério 
no dia 1º de novembro 

(Dia de Todos os San-
tos) será das 7 às 17 ho-
ras e no dia 2 (Finados), 
das 6 às 18h30.

A diretora de Servi-
ços Municipais, Andreia 
Padovani Junquetti, pe-
diu a compreensão de 
todos em relação aos 
prazos. “É importante 
respeitar a data limite, 
pois do dia 29 ao dia 31 
de outubro realizare-
mos uma grande lim-
peza no cemitério, pre-
parando o local para a 
data, que atrai um gran-
de fl uxo de visitantes”, 
informou.

Intercâmbio Cultural 

Com apresentações de trabalhos teatrais nas 
categorias: “Adulto”; “Rua” e “Infantil”, 

além de espetáculos convidados, a 40ª edição 
do Feste (Festival Nacional de Teatro) de 
Pindamonhangaba já tem data marcada para 
acontecer.

Realizado pelo Departamento de Cultura de 
Pindamonhangaba, o festival tem por objetivo 
principal revelar novos talentos e promover o 
intercâmbio cultural entre os grupos de teatro.

Neste ano, o evento será realizado entre os 
dias 15 e 24 de novembro no Teatro Galpão, no 
Bosque da Princesa, no Parque da Cidade e no 
Largo São José – onde o espetáculo de sombras 
será desenvolvido na rua, ao lado da igreja.

 
Como de praxe, após cada apresentação 

haverá um debate entre o grupo, a plateia e o 
crítico –, permitindo interação e discussão sólida 
sobre as temáticas que envolvem os espetáculos e 
atuação dos atores e diretores.

As inscrições, que seguem abertas até o dia 
26 de outubro, devem ser feitas pelo site da 
prefeitura.

Vida longa a esta iniciativa que há mais de 
quatro décadas estimula e agrega à cultura 
regional!

Santo Agostinho
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Departamento de 
Trânsito realiza 
melhorias no Crispim

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

Para o jesuíta Padre an-
tônio Vieira, “o maior pensar 
da criatura humana é comer. 
Desde que o homem nasce até 
que morre, anda a procurar o 
pão para a boca”. localmente, 
o fim de semana gastronômi-
co e o instinto de alimentação 
terão como atratividade um 
evento voltado à outra apre-
ciada massa, uma vez que a 
Casa transitória “Fabiano de 
Cristo” de Pindamonhangaba 
promoverá mais uma “noite 
da Pizza”. o rodízio ocorre-
rá no próximo sábado (13), a 
partir das  20 horas, e custará 
r$18,90. 

o valor individual para de-
gustação à vontade tem como 
exceção crianças menores de 
cinco anos, que poderão co-
mer de graça, e as de seis a 
10 anos de idade, que pagam 

Começa prazo para pedido 
de isenção e redução de 
taxa do vestibular da Fatec 
Solicitação referente à prova de 2019 
deve ser feita através da internet

Colaborou Com o 
texto: bruna silVa

A  Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos e o 
Departamento de Trânsito 
de Pindamonhangaba rea-
lizaram obras de readequa-
ção da pintura e asfalto, no 
bairro Crispim, na última 
semana.

A avenida São João Bosco 
recebeu melhorias na pintura 
de sinalização de trânsito, 
após o novo asfalto. Nessa 
via, a obra, que se iniciou 
a partir da rua Suíça até a 
altura das Casas Pia, possui 
um total de 1.800 metros. Por 
isso, está sendo realizada a 
pintura de novas faixas para 
a sinalização.

Avenida São João Bosco foi o primeiro local a receber os serviços

A diretora de Trânsito, 
Luciana Viana, destaca que a 
nova sinalização melhorará 

as condições de tráfego no lo-
cal, priorizando a segurança 
dos pedestres e dos ciclistas.

Novo asfalto está recebendo pintura de faixas de sinalização

Divulgação

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

as inscrições para solicitar a 
isenção total e redução de 50% 
na taxa de r$ 70 do vestibular 
da Faculdade de Tecnologia Es-
tado de são Paulo (Fatec) para 
o primeiro semestre de 2019 
começaram nesta terça-feira (9) 
e seguem até às 15 horas desta 
quinta-feira (11). o pedido deve 
ser feito por meio do site www.
vestibularfatec.com.br. 

os candidatos podem plei-
tear os dois benefícios, desde 
que atendam aos requisitos. 
neste caso, devem fazer duas 
inscrições, preenchendo o for-
mulário específico, disponível 
no site. Em seguida, é neces-
sário selecionar o link “envio 
de Documentos”, que está na 
seção “Documentos Compro-
batórios”, para encaminhar um 
comprovante de escolaridade e 
um comprovante de renda, que 
devem ser digitalizados com o 
tamanho de até 500 kb, nas ex-
tensões pdf, png, jpg ou jpeg. 
a resposta da solicitação será 

divulgada em 25 de outubro so-
mente pela internet.

Para requerer isenção, o 
candidato precisa ter concluído 
integralmente, ou concluir em 
2018, o ensino médio em esco-
las da rede Pública ou em insti-
tuição particular com concessão 
de bolsa de estudo integral, ou 
estar concluindo o curso no Cen-
tro estadual de Jovens e adultos 
(Ceeja). além disso, é necessário 
ter renda familiar bruta mensal 
máxima de r$ 1.431 por pessoa. 
se for independente, sua renda 
bruta mensal máxima deverá 
ser nesse mesmo valor.

Já aqueles que querem pedir 
a redução da taxa devem ser es-
tudantes regularmente matricu-
lados no terceiro ano do ensino 
médio, no terceiro semestre da 
educação de Jovens e adultos 
– eJa (supletivo) ou em curso 
pré-vestibular ou em curso su-
perior de graduação ou de pós-
graduação. O interessado deve, 
também, ter uma remuneração 
mensal inferior a dois salários 
mínimos (r$ 1.908) ou estar 
desempregado.

“Semana do Empreendedor” 
terá palestras gratuitas

De 15 a 19 de outubro, Pinda-
monhangaba recebe a “Semana 
do empreendedor”, com pales-
tras gratuitas de variados te-
mas, voltadas a diversos ramos 
do empreendedorismo. o even-
to é realizado pelo sebare, com 
apoio da prefeitura, por meio da 
secretaria de Desenvolvimento 
econômico. 

no total, serão dez palestras 
transmitidas ao vivo pela inter-
net, sempre das 9h30 às 11horas 
e das 15h30 às 17 horas. o tema 

da “semana do empreendedor” 
é “rompa barreiras, pense fora 
da caixa, supere os desafios e 
conquiste o mercado”. 

as inscrições devem ser feitas 
no sebrae aqui (junto ao posto 
Pat, na avenida albuquerque 
lins, 138, são benedito), onde 
podem ser obtidas mais informa-
ções, ou pelo telefone 3642-9744.

as palestras acontecerão na 
unidade do senac Pindamo-
nhangaba, localizado na rua Su-
íça, 1.255 - santana.

SEguNdA-FEirA (15)
9h30 – O Futuro dos Negócios e 
os Negócios do Futuro, com Luiz 
Candreva
15h30 – Inovação e Tecnologia no 
segmento de Beleza, com Elderci 
Garcia
 

TErçA-FEirA (16)
9h30 – Empreendendo Bem, da 
Teoria ao Negócio, com Marcela 
Quiroga
15h30 – Tendências em 
alimentação e a participação 
feminina no mercado, com Marco 
Amatti
 

QuArTA-FEirA (17)
9h30 – Como manter uma relação 
saudável com o dinheiro, com 

Reinaldo Domingos
15h30 – Inovação e tendências 
do Turismo Inteligente, com Luiz 
Barreto
 

QuiNTA-FEirA (18)
9h30 – Acelere suas vendas e 
maximize seus resultados, com 
Marcelo Dória
15h30 – Vendas para o novo 
cliente do varejo e vestuário, com 
Rafael Samera
 

SExTA-FEirA (19)
9h30 – Impulsione as vendas com 
marketing digital, com Roberto 
Calderon
15h30 – Como a digitalização 
impulsiona os pequenos negócios, 
com Renato Meirelles

Programação de Palestras (lives)

No total, dez palestras serão transmitidas ao vivo pela internet

reprodução/internet

PiNdA TEm mAiS umA “NoiTE dA 
PizzA” dA CASA TrANSiTóriA

apenas metade. a entidade as-
sistencial trabalha com a pres-
tação gratuita de apoio social 
às famílias, crianças e ado-
lescentes em situação de vul-
nerabilidade. Por isso, realiza 
eventos beneficentes para a 
arrecadação de fundos, como 
a “noite da Pizza”. inclusive, 

a rodada da massa poderá ser 
paga com cartão de crédito.

A noite gastronômica so-
lidária acontecerá na sede da 
Casa Transitória, que fica na 
rrua Frei Fabiano de Cristo, 
555 - Crispim. mais informa-
ções podem ser adquiridas 
pelo telefone: 3642-6277.

rodízio da massa acontecerá no próximo sábado (13)

reprodução/internet

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

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

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

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Foto: Divisão de Comunicação /CVP

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

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

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

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO 
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, 

SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

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

Demonstrar e ava-
liar o cumprimento 
das metas fiscais no 
2° Quadrimestre de 
2018, compreendi-
do entre os meses de 
maio, junho, julho e 
agosto. Esse foi o ob-
jetivo da Audiência 
Pública promovida 
pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba nesta 
sexta-feira, dia 28 de 
setembro, no período 
da manhã, no Plenário 
“Dr. Francisco Roma-
no de Oliveira” na sede 
do Poder Legislativo 
do município. A rea-
lização da Audiência é 
obrigatória, conforme 
preconiza o parágrafo 
4°, do artigo 9° da Lei 
de Responsabilida-
de Fiscal: “Até o final 
dos meses de maio, 
setembro e feverei-
ro, o Poder Executivo 
demonstrará e ava-
liará o cumprimento 
das metas fiscais de 
cada quadrimestre, 
em audiência pública 
na comissão referida 
no § 1º do art. 166 da 
Constituição ou equi-
valente nas Casas Le-
gislativas estaduais e 
municipais”.

A Audiência Pú-
blica foi comandada 
pelo Presidente da Co-
missão de Finanças e 
Orçamento da Câma-
ra, vereador Roder-
ley Miotto Rodrigues 
(PSDB) e contou com a 
participação dos vere-
adores Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo 
Pipas e Jorge Pereira 
Alves – Jorge da Far-
mácia, ambos do PR. 
Representando a Pre-
feitura estavam pre-
sentes a Secretária da 
Fazenda e Orçamento, 
Maria de Fátima Ber-
togna; o Tesoureiro, 
João Carlos Muniz; a 

Em Audiência Pública, Prefeitura comprova 
aplicação de R$ 84 milhões em Saúde e R$ 54 

milhões em Educação no 2º Quadrimestre de 2018
Reunião pública e aberta aconteceu na sexta-feira, dia 28 de setembro, na Câmara; 

informações foram apresentadas pela Secretária de Fazenda, Maria de Fátima Bertogna

Diretora de Contabili-
dade, Tânia Aparecida 
de Oliveira D’Avila; 
o Diretor de Receita 
Fiscal, Vicente Corrêa 
da Silva e o Coordena-
dor da Secretaria de 
Finanças,  Fernando 
Prado Rezende.

Durante 1 hora e 20 
minutos, foram abor-
dados tópicos como 
Execução das Receitas 
e Despesas Orçamen-
tárias; Programação 
Financeira das Recei-
tas Arrecadadas; Re-
sultado Primário; De-
monstrativo da Dívida 
Consolidada Líquida; 
Restos a Pagar; Des-
pesas com Pessoal; 
Aplicação na Saúde e 
Educação e Abertu-
ra de Créditos Suple-
mentares.

De acordo com as 
explicações da Secre-
tária Maria de Fátima 
Bertogna, as receitas 
até o 2º quadrimestre 
apresentaram uma re-
alização de 63,2% do 

orçamento total, cor-
respondente a 63,8% 
para as receitas cor-
rentes e 36,3% para as 
receitas de capital. “As 
despesas empenhadas 
até o 2º quadrimestre 
representaram 68,8% 
do orçamento anu-
al atualizado e as que 
foram liquidadas so-
maram 55,4%”, enfa-
tizou. Ela acrescentou 
que “com relação às 
despesas empenhadas, 
ocorreu um déficit de 
R$ 35.458.587,28, 
e sobre as despesas 
liquidadas ocorreu 

um superávit de R$ 
29.188.370,70”.

Maria de Fátima 
informou aos vere-
adores presentes à 
Audiência que o “Re-
sultado Primário” 
no 2º quadrimestre 
apresentou superávit 
de R$ 28.083.774,88 
com relação às des-
pesas pagas. No item 
“Restos a Pagar”, a 
secretária esclare-
ceu que “foram pa-
gos até o 2º quadri-
mestre, o valor de R$ 
22.246.282,16 corres-
pondentes a 83,8% 

dos valores inscritos e 
todos os pagamentos 
foram efetuados den-
tro das normas esta-
belecidas, sendo que a 
disponibilidade finan-
ceira do período foi de 
R$ 54.589.685,51.

DESPESAS 
COM PESSOAL
De acordo com da-

dos apresentados na 
Audiência, as despe-
sas com pessoal atu-
alizadas até o 2º qua-
drimestre totalizaram 
R$ 212.973.243,48, o 
que representa 51,13% 
da Receita Corrente 
Líquida.

DESPESAS 
COM SAÚDE 
E EDUCAÇÃO
Duas áreas sociais 

do município também 

receberam atenção 
na prestação de con-
tas da Prefeitura. As 
despesas empenha-
das da Saúde até o 2º 
quadrimestre (maio/
agosto) totalizaram 
R$ 84.144.603,70. O 
montante correspon-
de a 35,51% das re-
ceitas arrecadadas. 
Maria de Fátima Ber-
togna disse que “as 
despesas efetivamen-
te liquidadas corres-
ponderam a 29,78%”.

Na questão da Edu-
cação, as despesas li-
quidadas até o 2º qua-
drimestre somaram 
R$ 54.078.673,90, 
correspondentes a 
22,82 % das receitas 
arrecadadas.

Finalizando a Audi-
ência Pública, a Secre-
tária frisou que “con-
forme autorização na 
Lei do Orçamento do 
exercício de 2018, o 
limite para abertura 
de créditos adicionais 
suplementares foi de 
8%”. 

Segundo ela, o índi-
ce está em conformi-
dade com a recomen-
dação do Tribunal de 
Contas do Estado, de 
que este percentual 
fique próximo do ín-
dice inflacionário. “O 
percentual utilizado 
até o 2º quadrimestre 
foi de 2,91% do orça-
mento, permanecendo 
dentro do disposto na 
legislação vigente”, 
concluiu a Secretária 
de Fazenda e Orça-
mento, Maria de Fáti-
ma Bertogna.

A Audiência presidida pelo vereador Roderley Miotto Rodrigues contou com os vereadores Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas e Jorge 
Pereira Alves – Jorge da Farmácia; as explicações foram fornecidas pela Secretária da Fazenda e Orçamento, Maria de Fátima Bertogna
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ATENÇÃO PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA

Não percam o BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada).
Façam ou atualizem seu cadastro no CADÚnico até o dia 31/12/2018 para não ter o 
seu benefício suspenso.
Procure o posto de cadastramento do CADÚnico em Pindamonhangaba, situado na 
Avenida Albuquerque Lins, 550 – São Benedito (próximo a Vivo/Telefônica).
Leve o CPF de toda a família, comprovante de renda e endereço.
Para maiores informações: 0800-7072003.

Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003736-76.2016.8.26.0445 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOÃO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA, solteiro, auxiliar administrativo, RG nº 58938187 e CPF nº 741.077.718- 49, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum - Anulatória de Escritura de Compra e Venda, por 
parte de Sebastião de Souza Lima Neto e sua mulher Maria Rosalina Roseira Lima, alegando em 
síntese: que são proprietários do lote de terreno nº 06 da Quadra “L-2” do Loteamento Araretama, 
bairro Mombaça, nesta cidade, matriculado sob o nº 8.470 do CRI de Pindamonhangaba/SP; que 
em abril/2016 os autores tomaram conhecimento de que o referido imóvel foi vendido ao ora 
suplicado, João Francisco de Oliveira, através de procuração falsa em nome dos autores, outorgada 
a um procurador de nome Osvaldo Luiz Marcondes; que foi lavrado Boletim de Ocorrência de nº 
683/2016 do estelionato ocorrido; que, posteriormente, o imóvel foi vendido pelo falso adquirente a 
Ronaldo Gonçalves Mariano, conforme Av.8 da matrícula 8.470. Isso posto, requerem os autores a 
procedência da ação para decretar a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o 
consequente cancelamento do registro na matrícula nº 8.470 do CRI/ Pindamonhangaba. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2018. 

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete 
horas e cinquenta minutos, nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, 
na Av. Albuquerque Lins nº 138- bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais do COMTUR – Conselho Municipal 
de Turismo para vigésima primeira reunião ordinária da Gestão 2016/2018, cuja 
pauta foi: 1- EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO 2018/2020 – REPRESENTAÇÕES 
JÁ APRESENTADAS, DESISTÊNCIAS E ANDAMENTO DAS INSCRIÇÕES. 2- 
INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. Estiveram 
presentes os seguintes conselheiros (as): Kelly Eugênio Mendonça Faria, Fabio 
Oliveira Vieira, Jairo Fogaça, Nancy Nomoto Leme, Silvia Nascimento e os 
convidados Sergio Basari Douredo (Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira 
(Pousada Sagrados Corações), Luis Felipe Souza (Apt. Hotel) e Fernada Silveira 
Bueno (Reserva Rio das Pedras). Após 20 minutos de tolerância, eu, Kelly Eugênio 
Mendonça Faria, Vice presidente e secretária, dei início a reunião passando a 
condução da mesma para o conselheiro Jairo Fogaça, para poder secretariá-la. O 
Sr. Jairo fez a leitura da pauta e com um consenso de todos presentes não houve a 
assinatura da Ata da 20ª Reunião, devido ausência da Presidente Niucéia; embora 
todos tivessem lido e se manifestado de acordo com sua aprovação. Seguindo para 
a pauta 1- EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO 2018/2020 – REPRESENTAÇÕES 
JÁ APRESENTADAS, DESISTÊNCIAS E ANDAMENTO DAS INSCRIÇÕES. 
Foram entregues as inscrições dos convidados presentes Sergio Basari Douredo 
(Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira (Pousada Sagrados Corações), Luis 
Felipe Souza (Apat. Hotel) e Fernada Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras), foi 
encaminhado também um ofício da ACIP indicando a representação de Carlos Alberto 
Camilo (EM ANEXO). A conselheira Nancy Nomoto, manifesta-se que não poderá 
continuar representando a Associação de engenheiros, arquitetos e urbanistas de 
Pindamonhangaba, juntamente com o titular da cadeira Irineu Oliveira Pinto Neto 
que já havia manifestado seu afastamento através do whatszap, portanto há a 
necessidade de se encaminhar um ofício à Entidade pedindo novos representantes. 
O conselheiro Fabio informa que a Priscila proprietária do Café no Bule também 
não poderá participar do COMTUR como representante do Núcleo Turístico do 
Piracuama. No presente momento não foi passado para os conselheiros, para quem 
foram enviados os ofícios solicitando representação para nova gestão, esses foram 
feitos pela presidente Niucéia, juntamente com a Thais (Prefeitura); portanto essa 
relação será solicitada para próxima reunião ser colocado em ata. 2- INFORMES 
E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. A convidada Fernanda 
sugere que seja feito um ofício para FATEC pedindo que seja implantado o curso 
de graduação em Turismo em nossa cidade. O Sr. Jairo Fogaça, fez uma breve 
apresentação para os convidados sobre o COMTUR, a criação do Plano Diretor de 
Turismo, o MIT e todo o processo de inscrição, com o registro das seis últimas Atas, 
as exigências do cartório, a alteração da lei do COMTUR exigida pelo presidente da 
AMITUR (Jarbas Favoreto), e dos inúmeros erros encontrados nessa lei. Que após 
a eleição e classifi cação de Pindamonhangaba como MIT, uma questão primordial 
a se fazer será pedir a correção dessa lei e fazer um regimento interno de acordo. 
Sem mais assuntos, eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria secretariei a reunião, lavrei a 
presente Ata que após lida e aprovada será assinada pela presidente.

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018.

_______ _________________________________
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira

Presidente
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018 
 

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e 
cinquenta minutos, nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins 
nº 138- bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros 
Municipais do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para vigésima primeira reunião 
ordinária da Gestão 2016/2018, cuja pauta foi: 1- EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO 2018/2020 
– REPRESENTAÇÕES JÁ APRESENTADAS, DESISTÊNCIAS E ANDAMENTO DAS 
INSCRIÇÕES. 2- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros (as): Kelly Eugênio Mendonça Faria, Fabio Oliveira 
Vieira, Jairo Fogaça, Nancy Nomoto Leme, Silvia Nascimento e os convidados Sergio Basari 
Douredo (Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira (Pousada Sagrados Corações), Luis Felipe 
Souza (Apt. Hotel) e Fernada Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras). Após 20 minutos de 
tolerância, eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria, Vice presidente e secretária, dei início a reunião 
passando a condução da mesma para o conselheiro Jairo Fogaça, para poder secretariá-la. O Sr. 
Jairo fez a leitura da pauta e com um consenso de todos presentes não houve a assinatura da Ata da 
20ª Reunião, devido ausência da Presidente Niucéia; embora todos tivessem lido e se manifestado 
de acordo com sua aprovação. Seguindo para a pauta 1- EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO 2018/2020 
– REPRESENTAÇÕES JÁ APRESENTADAS, DESISTÊNCIAS E ANDAMENTO DAS 
INSCRIÇÕES. Foram entregues as inscrições dos convidados presentes Sergio Basari Douredo 
(Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira (Pousada Sagrados Corações), Luis Felipe Souza 
(Apat. Hotel) e Fernada Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras), foi encaminhado também um 
ofício da ACIP indicando a representação de Carlos Alberto Camilo (EM ANEXO). A conselheira 
Nancy Nomoto, manifesta-se que não poderá continuar representando a Associação de engenheiros, 
arquitetos e urbanistas de Pindamonhangaba, juntamente com o titular da cadeira Irineu Oliveira 
Pinto Neto que já havia manifestado seu afastamento através do whatszap, portanto há a 
necessidade de se encaminhar um ofício à Entidade pedindo novos representantes. O conselheiro 
Fabio informa que a Priscila proprietária do Café no Bule também não poderá participar do 
COMTUR como representante do Núcleo Turístico do Piracuama. No presente momento não foi 
passado para os conselheiros, para quem foram enviados os ofícios solicitando representação para 
nova gestão, esses foram feitos pela presidente Niucéia, juntamente com a Thais (Prefeitura); 
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 18ª 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 “18ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Apresentação de Projeto – Prestação de Contas; 
3. Conferência Municipal; 
4. Outros assuntos pertinentes ao CMDCA; 
5. Informes Gerais. 

 
 

Data: 16/10/2018 (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
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE TERCEIRO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, reprovou, 
em 03/09/2018, as amostras apresentadas pelas empresas classifi cadas em segundo e terceiro 
lugar nos itens 01, 02, 07, 09, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 42 e 44, e aprovou as demais amostras, da 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em diversas 
obras / manutenções no Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do Departamento 
de Serviços Municipais”. Diante de tal reprovação, determinou que seja marcada a sessão para 
abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa classifi cada em 
terceiro lugar para o item 20, qual seja, HSX Comércio e Serviços Eireli. A referida sessão fi car 
marcada para o dia 19/10/2018, as 08h30, no mesmo local do evento anterior. 

Os bilhetes eletrônicos 
para o sorteio do mês de 
outubro da Nota Fiscal 
Paulista já estão disponí-
veis para consulta online. 
Os consumidores partici-
pantes do programa po-
dem acessar o endereço 
eletrônico www.nfp.fa-
zenda.sp.gov.br e conferir 
os números com que con-
correrão na 119ª extração, 
que distribuirá R$ 6,7 mi-
lhões em 655 prêmios.

Participam do sorteio 
os consumidores cadas-
trados que efetuaram 
compras no mês de junho 
e solicitaram notas fi scais 
com CPF e os condomí-
nios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi s-
cais. Cerca de 9 milhões 
de consumidores e 2,6 mil 
instituições fi lantrópicas 
concorrerão a R$ 6,7 mi-
lhões em prêmios, sendo 
eles: o principal de R$ 1 
milhão, quatro de R$ 500 
mil, 10 de R$ 100 mil, 15 

Consumidores podem consultar bilhetes para 
sorteio de outubro da Nota Fiscal Paulista

Reprodução/Internet

de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 
mil, 50 de R$ 5 mil e 500 
de R$ 1 mil.

Para participar dos sor-
teios, o consumidor que 
pede a Nota Fiscal Pau-
lista deve se cadastrar no 
site do programa (www.
nfp.fazenda.sp.gov.br) e 
aderir ao regulamento. 
As adesões até o dia 25 
de cada mês permitem 
a participação já no mês 

seguinte. Uma vez feito 
o processo, não é preciso 
repeti-lo, pois a inclusão 
nos sorteios seguintes é 
automática. Cada R$ 100 
em compras dá direito a 
um bilhete eletrônico para 
concorrer.

Programa Nota 
Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulis-
ta, criada em outubro de 
2007, integra o “Programa 

Cerca de 9 milhões de consumidores e 2,6 mil instituições fi lantrópicas 
concorrerão a R$ 6,7 milhões em prêmios

“Dia das Crianças” deve movimentar
 R$ 9,4 bilhões no varejo brasileiro

Apesar da lenta reto-
mada da economia refl etir 
no ânimo dos brasileiros, 
a maioria dos consumi-
dores (72%), em especial 
as mulheres (77%), deve 
ir às compras no “Dia das 
Crianças” deste ano. É o 
que revela pesquisa rea-
lizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) em todas as 
capitais. No ano passado, 
67% compraram presen-
tes na data. Para 2018, a 
expectativa é de que o va-
rejo movimente cerca de 
R$ 9,4 bilhões.

Diante de um cenário 
com alto índice de desem-

prego e renda achatada, 
os gastos do consumidor 
também prometem ser 
ponderados. O “Dia das 
Crianças” representa a 
última festa comemorati-
va antes do Natal e dará 
sinais de como será o de-
sempenho das vendas 
no fi nal do ano. De acor-
do com o levantamento, 
(39%) dos entrevistados 
que presentearão, prin-
cipalmente fi lhos, sobri-
nhos, netos ou afi lhados, 
pretendem gastar o mes-
mo valor que o ano assado, 
enquanto 24% planejam 
comprar menos. No total, 
cada consumidor deve de-
sembolsar, em média, R$ 
187 com presentes.Brinquedos são as principais opções de compra para a data comemorativa
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de Estímulo à Cidadania 
Fiscal” do governo do Es-
tado de São Paulo e reduz 
a carga tributária indivi-
dual dos cidadãos, que re-
cebem créditos ao efetuar 
compras de mercadorias 
em São Paulo. O sistema 
distribui até 30% do ICMS 
efetivamente recolhido pe-
los estabelecimentos co-
merciais aos consumidores 
que solicitam o documento 

fi scal e informam CPF ou 
CNPJ, proporcional ao va-
lor da nota.

A devolução é feita em 
créditos que podem ser 
acompanhados pela in-
ternet e utilizados para 
pagamento do IPVA ou 
resgatados em dinheiro. O 
consumidor também pode 
solicitar o documento fi s-
cal sem a indicação do 
CPF/CNPJ e doá-lo a uma 
entidade de assistência 
social ou de saúde cadas-

tradas no programa Nota 
Fiscal Paulista, se assim 
desejar. Essa é uma deci-
são pessoal e exclusiva do 
consumidor.

Para conferir os crédi-
tos, aderir ao sorteio ou 
obter mais informações 
sobre a Nota Fiscal Pau-
lista, basta acessar o site 
www.nfp.fazenda.sp.gov.
br. Para baixar o aplicati-
vo do programa, acesse a 
loja de aplicativos de seu 
smartphone ou tablet.



Colaborou Com o texto: 
ViCtor Gobbo

***
as inscrições para o 

“40º Festival Nacional 
de teatro” (Feste) estão 
abertas até o dia 26 de 
outubro (sexta-feira). o 
evento será realizado do 
dia 15 a 24 de novembro. 
as apresentações aconte-
cerão no teatro Galpão, 
bosque, Parque da Cidade 
e no largo São José - onde 
o espetáculo de sombras 
será desenvolvido na rua, 
ao lado da igreja.

as inscrições devem ser 
feitas pelo site da prefei-
tura: www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. o festival 
envolverá apresentações 

de trabalhos teatrais se-
lecionados nas categorias 
“adulto”; “rua” e “infantil”, 
além dos espetáculos convi-
dados. logo após cada apre-
sentação haverá um debate 
entre o grupo, a plateia e o 
debatedor/crítico.

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, promove anualmente 
este festival com objetivo 
de estimular os grupos de 
teatro, revelar novos ta-
lentos e promover o inter-
câmbio cultural.

mais informações po-
dem ser adquiridas pelos 
telefones: 3643-2690 / 3642-
1080; ou pelo email: cultu-
ra@pindamonhangaba.sp.

Cotidiano
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2018

QUARTA-FEIRA

Cpic inicia aulas gratuitas de ioga em Pindamonhangaba
Flexibilidade, concentração, re-

laxamento, fortalecimento... Quem 
não gostaria de ter estes benefícios 
em sua vida, somados a tantos ou-
tros como a melhora da saúde e até 
prevenção de doenças? Pois a ioga é 
uma prática que proporciona essas 
melhorias e, agora, está ao alcance 
de todos. o Centro de Práticas in-
tegrativas e Complementares (Cpic) 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está iniciando 
aulas gratuitas de ioga, a partir do 
dia 25 de outubro. 

as aulas acontecerão todas as 
quintas-feiras, das 9 às 10 horas, com 
a facilitadora Daya e serão desenvol-
vidas de acordo com o limite de cada 
aluno e por isso, todas as pessoas 
que se interessarem podem parti-
cipar, mesmo que nunca tenham 
praticado ioga. basta comparecer ao 
Cpic, trajando roupas confortáveis ou 
adequadas para a prática de ginástica, 
como bermudas ou calças de tecido, 
camiseta e uma toalhinha ou canga 
para forrar o colchonete.

A ioga é uma filosofia que traba-
lha o corpo e a mente, originária da 
Índia, há mais de 5000 anos. tra-
balha as emoções, ajuda as pessoas 
a agirem de acordo com seus pensa-
mentos e sentimentos, além de pro-
mover um profundo relaxamento, 
concentração, tranquilidade mental, 
fortalecimento do corpo físico e de-
senvolvimento da flexibilidade.

melhora, ainda, a postura, a qua-
lidade do sono, a autoestima, o equi-
líbrio, reduz os sintomas da tPm, 
alivia a enxaqueca, ajuda a aumen-
tar o metabolismo, combate a de-
pressão, diminui as dores em geral. 
Por mais, as aulas gratuitas serão no 
próprio Cpic, que fica na rua Dr. José 
luiz Cembranelli, 1.005 - Parque das 
Nações.

Atividade será 
desenvolvida de acordo 

com a facilidade de 
cada aluno

A ioga é uma filosofia que trabalha o corpo e a mente Exercício melhora equilíbrio e flexibilidade
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“40° Festival Nacional de Teatro” está com inscrições abertas

Espetáculos acontecerão em 
Pindamonhangaba de 15 a 24 de novembro

Teatro Galpão será 
um dos espaços 
que receberão 
apresentações

Divulgação

Divulgação
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Divulgação

Parque da Cidade também estará no roteiro do festival


	TN1001
	TN1002
	TN1003
	TN1004
	TN1005
	TN1006

