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Prefeitura lança obras de revitalização do centro da cidade
Em coletiva de imprensa, rea-

lizada nessa quarta-feira (17), no 
Palacete 10 de Julho, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba o�icializou 
o lançamento de duas das pri-
meiras obras de revitalização do 
centro da cidade: a troca do piso 
de passeio da praça Monsenhor 
Marcondes, e o alargamento das 
calçadas e colocação de ciclofaixa 
na rua dos Andradas, trecho en-
tre o Itaú e a praça. 
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Primeira edição do 
“Pindança” comemora 
aniversário da cidade

O mês de julho é conhecido pela cele-
bração do aniversário de Pindamonhan-
gaba. Embalada por este clima julino, a 
ATO Produções e Eventos Artísticos rea-
lizou o “1° Pindança - Festival de Dança 
de Pindamonhangaba”. O evento cultural 
aconteceu no último domingo (14), no 
Teatro Galpão. 
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Saúde recebe mais de 200 computadores 
para agilizar atendimento ao público
A Prefeitura de Pindamonhangaba está adquirindo 228 computadores 
que modernizarão o atendimento nos serviços oferecidos por meio da 
Secretaria de Saúde à população.

Fundo Social 
organiza recreação 
neste fim de semana

Cidade realiza 
“Semana de 
Prevenção à 
Hepatite” 

Casa Transitória 
recebe peça teatral

Secretaria de 
Habitação realiza 
ações no “Bem Viver”

Divulgação

PÁG. 6

PÁG. 2

PÁG. 7

5PÁG. 

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 19 de julho de 2019
2

Editorial

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

PRESIDENTE INTERINA DA fuNDAção E 
JoRNALISTA RESPoNSÁVEL: 
Aiandra Alves Mariano -  MTB 0085023/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

REPRESENTANTE CoMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSão: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Onde estão as Oportunidades?
Reprodução/InternetExistem algumas datas que as 

pessoas sentem mais compaixão, 
pode parecer um pouco estranho, 
pois compaixão deveria ser senti-
da o tempo todo, por aqueles que 
precisam de um conforto, físico ou 
emocional e não somente em algu-
mas épocas.

Que épocas são essas? A maio-
ria que lê já deve imaginar que uma 
sem dúvidas são as festas de fim de 
ano, principalmente ligadas ao Na-
tal e outra é o inverno, quando ele 
acontece de forma mais acentua-
da, como este ano tem acontecido 
em algumas regiões do país.

São épocas que as pessoas fi-
cam pensando ou efetivamente 
se colocam no lugar das outras, 
que não têm uma família para co-
memorar ou roupa ou cobertor 
quente para se aquecer, assim elas 
conseguem perceber o quanto e de 
forma muito simples, podem aju-
dar o próximo.

Mas ainda que de forma sim-
ples, temos uma participação pe-
quena da população, mais preci-
sam se colocar, perceber o quanto 
podem fazer a diferença, o quanto 
a ajuda pode salvar vidas, pois a 
época de Natal é a que mais temos 
notícias de suicídio e no inverno 

um grande número de mortes pelo 
frio de pessoas que vivem nas ruas.

Óbvio que estou sendo simplis-
ta e me restringindo a dois peque-
nos períodos do ano, pois as oportu-
nidades estão distribuídas durante 
todo o tempo e muito mais próximos 
do que acreditamos, basta ativarmos 
nosso radar de interesse verdadeiro 
e decisivo para encontrá-la.

Cabe também a aqueles que já 
encontraram sua oportunidade de 
fazer um trabalho voluntário, de 

divulgar o que já realiza e as pos-
sibilidades que podem existir onde 
atua.

As organizações cabem divul-
gar mais as oportunidades e fa-
cilitar o acesso a informação e ao 
conhecimento sobre o trabalho vo-
luntário. 

Minha torcida sempre é no sen-
tido de que a maior quantidade 
possível de pessoas possa se en-
contrar com seus desejos de ajuda 
a si e ao próximo.

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

Espetáculo “Urrou” é selecionado 
para festival na Argentina

Casa Transitória recebe peça teatral

Primeira edição do “Pindança” 
comemora aniversário da cidade

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

O mês de julho é marcado pela 
celebração do aniversário de Pin-
damonhangaba. Embalada por 
este clima julino, a ATO Produ-
ções e Eventos Artísticos realizou 
o “1° Pindança - Festival de Dança 
de Pindamonhangaba”. O evento 
cultural aconteceu no último do-
mingo (14), das 18 às 22h30, no 
Teatro Galpão.

Esta primeira edição do con-
curso teve a participação de mais 
de 10 grupos do Vale do Paraíba, 
vindos de Jacareí, Guaratinguetá 
e Taubaté, além dos inscritos de 
Pinda. A maioria dos participan-
tes eram de Taubaté. Inclusive, a 
torcida taubateana foi a que mais 
se mostrou presente.

O espetáculo “Morte e Vida 
(Ainda) Mais Severina”, da Cia. 
O Clã da Dança de Pindamo-
nhangaba, abriu os trabalhos. 
Outras 39 apresentações pre-
encheram a programação, 
dentro das categorias: “Baby 
Class”, “Infantil”, “Juvenil”, 
“Terceira Idade”, “Sênior”, 
“Mista”, “Adulto” e “Amador”. 
Os alunos do Ateliê Cênico de 
Dança exibiram a coreografia 
“O Rio Que Habita em Mim”. E 
o encerramento consistiu no 
trabalho artístico “Imago” do 
corpo de baile do Ateliê. 

A premiação não seguiu as 
modalidades de apresentação 
para ressaltar o desempenho e a 
pesquisa dos coreógrafos, sendo 
dividida em: “Concepção Coreo-
gráfica”, “Desenho Coreográfico”, 
“Figurino” e “Trilha Sonora”. A es-
colha ficou a cargo do provocador 
cênico, Erico Santos, de São Pau-
lo. O artista é dançarino, produ-
tor independente, artista-educa-
dor, orientador social e pedagogo 
em formação.

O evento teve apoio principal 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Cultura, e patrocínio do Chur-
rascaria Minuano e Pizzaria For-
no Italiano.

Colaborou com 
o texto: 

Dayane Gomes

A Casa Transi-
tória Fabiano de 
Cristo, em Pin-
damonhagaba, 
terá uma atração 
cultural neste 
sábado (20). A 
entidade recep-
cionará a peça 
“Renúncia”, da 
Cia de Teatro Fer-
nando e Marcia. A 
produção é uma 
adaptação da 
obra de Chico Xa-
vier, pelo espírito 
Emmanuel. Com 
entrada franca, 
a exibição come-
çará às 19h45 e 
será aberta ao 
público. 

“Campanha do 
Cobertor”

A Casa Tran-
sitória dá an-
damento a sua 

“Campanha do Cobertor 2019”. A 
arrecadação de cobertores novos ou 
usados em bom estado será entregue 
a familia em situação de vulnerabili-
dade. A doação pode ser feita na sede 
da instituição, localizada na rua Frei 
Fabiano de Cristo, nº 555 – no bairro 
Crispim.

Apresentação é inspirada no livro 
“Renúncia” de Chico Xavier

Crédito: Reprodução/Internet

Cia. O Clã 
da Dança de 

Pindamonhangaba 
apresentou “Morte 

e Vida (Ainda) Mais 
Severina”

Heli Oliveira

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A produção pindense “Ur-
rou” fará parte da programação 
do “Encuentro Internacional de 
Teatro Independiente en Río Ce-
ballos”, na Argentina. A peça da 
Cia Mônica Alvarenga foi selecio-
nado para o festival e acontecerá 
no segundo semestre do ano.

O evento argentino com apre-
sentações internacionais está 
previsto para ocorrer entre os 
dias 9 e 13 de outubro. A pro-

posta consiste em um intercâ-
bio cultural e Pindamonhangaba 
marcará presença com o espetá-
culo premiado nacionalmente. 
“Urrou” tem a direção de Ederson 
Cleiton e interpretação de Môni-
ca Alvarenga.

Para continuar na estrada, 
inclusive em solo estrangeiro, o 
grupo está com uma “vaquinha” 
online aberta para receber doa-
ções no link https://www.vaki-
nha.com.br/vaquinha/urrou-pe-
lo-brasil-monica-alvarenga-dt.

Produção é de autoria da Cia. Mônica Alvarenga

Elisa Monteiro

Cidade cada vez mais bonita
A Prefeitura de Pindamonhangaba fez o 

lançamento oficial, na última quarta-feira (17,) 
das obras de revitalização que serão realizadas 
no centro da cidade. 

São várias etapas que compreendem a 
troca do piso de passeio da praça Monsenhor 
Marcondes, alargamento das calçadas e 
colocação de ciclofaixa na rua dos Andradas, 
trecho entre o banco Itaú e a praça Monsenhor 
Marcondes. 

A demolição, alargamento de calçada, revisão 
da captação de água pluvial e  pavimentação da 
rua. Serão construídas  rampas de acessibilidade 
e instalação de piso podotátil. Finalizando, serão 
implantadas  sinalização de trânsito horizontal e 
vertical.

A interdição da área será necessária e para 
isso o Departamento de Trânsito indicará  a rota 
alternativa a ser feita nos dias em que durarem 
as obras.

A atual administração tem feito um grande  
esforço, que compensa muito, para termos uma 
cidade mais bonita, moderna e aconchegante, 
honrando o título de “Princesa do Norte”.
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Representantes 
da fábrica de 
Lubrificantes 
da Total Brasil 
e da Prefeitura
se reúnem  

Na última semana, o secretá-
rio Muncipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Álvaro Staut Neto, 
participou de uma reunião na 
fábrica de Lubrificantes da Total 
Brasil. Ele conheceu as novas 
instalações da multinacional, 
que atua desde 1998.

Durante a visita, foram apre-
sentados os recentes investimen-
tos realizados pela companhia 
para a criação e o desenvolvi-
mento do Centro de Competên-
cia em Metalworking (MCC – na 
sigla em inglês). Com instalações 
modernas e um laboratório 
altamente equipado, o local é 
o polo tecnológico responsável 
pela produção e o gerenciamen-
to da nova linha de lubrificantes 
biodegradáveis FOLIA, da Total 
Brasil.

Inovadores, os produtos 
contam com 100% de tecnolo-
gia brasileira e proporcionam 
melhor desempenho que os óleos 
lubrificantes tradicionais utiliza-
dos na indústria de metalurgia. 
A gama já está sendo produzida 
e comercializada em diversos 
países, como Alemanha, Estados 
Unidos e México, sob a orien-
tação técnica especializada do 
MCC da companhia, em Pinda-
monhangaba.

Para o próximo ano, a em-
presa prevê novos investimentos 
para ampliar a capacidade de 
produção da linha FOLIA. A 
expectativa da Total Brasil é 
tornar igualmente um centro de 
produção para a comercializa-
ção deste produto no país, e ser 
referência na América Latina.

Para Mariane AXT, diretora 
de Operações de Lubrificantes 
da companhia, as expectativas 
são bastante positivas. “A Total 
está aumentando a sua presença 
no Brasil, realizando aquisições 
estratégicas, como a rede de 
distribuição da Zema, na área 
de combustíveis, e ganhando 
cada vez mais em visibilidade e 
reconhecimento de marca pelo 
consumidor. Desta forma, esta-
mos preparando a nossa planta 
com novos investimentos como a 
modernização das nossas linhas 
de produção, para acompanhar 
este crescimento e poder am-
pliar a capacidade produtiva a 
longo prazo”, afirma.

Segundo Álvaro Staut Neto, 
os investimentos da compa-
nhia vão proporcionar diver-
sos benefícios para a cidade. 
“Pindamonhangaba tem muito 
a ganhar com o sucesso da 
Total. Em recente visita que fiz 
as instalações, comprovei que 
não há apenas o desenvolvi-
mento das novas tecnologias e 
cuidados com a qualidade dos 
produtos, também existe uma 
grande interação entre o co-
mando da empresa e seus co-
laboradores, cujos resultados 
transferem a eles o sucesso de 
toda produção. Com certeza a 
companhia deve crescer ainda 
mais e o nosso município tam-
bém”, destaca.

Secretária de Obras e Planejamento da Prefeitura, Marcela Franco, explicou revitalização em coletiva de imprensa

Prefeitura lança obras de 
revitalização do centro da cidade

Em coletiva de imprensa, rea-
lizada nessa quarta-feira (17), no 
Palacete 10 de Julho, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba oficializou 
o lançamento oficial de duas das 
primeiras obras de revitalização 
do centro da cidade: a troca do 
piso do passeio da praça Monse-
nhor Marcondes, e o alargamento 
das calçadas e colocação de ciclo-
faixa na rua dos Andradas, trecho 
entre o Itaú e a praça.

Segundo a secretária de Obras 
e Planejamento da Prefeitura, 
Marcela Franco, a obra na praça 
Monsenhor Marcondes teve iní-
cio nessa quarta-feira (17), com a 
quebra do piso do passeio da fase 
1. No total, serão cinco fases, cada 

uma terá início e fim antes de co-
meçar a próxima, para que cause 
menos transtornos possíveis às 
pessoas que utilizam a praça.

Está totalizada em R$ 214 mil 
(convênio federal) e terá foco na 
acessibilidade do passeio público, 
com a instalação de piso podotátil 
e rampas. Na rua dos Andradas, no 
trecho que compreende o banco 
Itaú até a praça Monsenhor Mar-
condes, o investimento é de R$ 
328 mil da iniciativa privada, por 
meio de participação comunitária 
estabelecida através do Progra-
ma de Expansão Industrial, lei nº 
5602/2013, decreto nº 5020/2014. 

A obra está prevista para ini-
ciar no dia 22 de julho e consiste 

nas etapas de demolição, alarga-
mento de calçada, revisão da cap-
tação de água pluvial e, por fim, 
a pavimentação da calçada e da 
rua. Também tendo atenção es-
pecial para a construção de ram-
pas de acessibilidade e instalação 
de piso podotátil. A prefeitura 
finalizará com a sinalização de 
trânsito horizontal e vertical.

Para a realização, principal-
mente das obras na rua dos An-
dradas, haverá períodos de in-
terdição da via. De acordo com 
o Departamento de Trânsito, a 
rota alternativa está para ser 
feita pela rua dos Andradas, rua 
João Romeiro, rua Martim Ca-
bral, rua Gregório Costa, rua dos 

Expedicionários e praça Monse-
nhor Marcondes.

Antes do anúncio oficial do 
início das obras, a prefeitura visi-
tou todos os comerciantes do tre-
cho afetado da rua dos Andradas, 
e realizou reunião para ajustes e 
adequações. A Acip (Associação 
Comercial e Industrial de Pinda-
monhangaba) por meio do presi-
dente Thiago Derrico, está parti-
cipando de todas as fases.

Além das obras anunciadas, es-
tão em planejamento a fase 2 da 
rua dos Andradas, a partir da pra-
ça até o cruzamento com a avenida 
Coronel Fernando Prestes. O chafa-
riz da praça também está passando 
por estudo para sua revitalização.

Divulgação

Saúde recebe mais de 
200 computadores para 
agilizar atendimento
A Prefeitura de Pindamonhangaba 

está adquirindo 228 computadores que 
modernizarão o atendimento nos serviços 
oferecidos por meio da Secretaria de Saú-
de à população. Os primeiros 50 compu-
tadores já foram entregues e começarão 
a ser distribuídos nos próximos dias para 
as unidades de saúde, farmácia, centro de 
especialidades e outros setores da Saúde.

De acordo com informações do Depar-
tamento de Tecnologia de Informação da 
Prefeitura, a instalação de novos computa-

dores é a primeira etapa de investimento 
em infraestrutura de tecnologia para o 
avanço da automação da Saúde.

Para o prefeito Isael Domingues, com 
mais tecnologia, a intenção é oferecer um 
atendimento mais preciso, ágil e organi-
zado. “A Prefeitura está se modernizando 
e evoluindo para trabalhar com mais tec-
nologia, oferecendo mais informação em 
tempo real. Essas melhorias irão agilizar 
e organizar o atendimento, beneficiando a 
população”, afirmou.

Aparelhos logo serão entregues e instalados nas unidades

Proposta final do 
Plano Diretor segue 
para a Câmara

A revisão do Plano 
Diretor Participativo 
segue para sua finaliza-
ção. Conforme divulga-
do na Audiência Pública 
do dia 18 de junho de 
2019, o prazo para en-
caminhamento de pro-
posta encerrou-se no 
dia 27  de junho e ago-
ra, os próximos passos 
serão uma reunião com 
a Comissão de Acompa-
nhamento e Núcleo Ges-
tor, para apresentação 
e validação da proposta 
final do projeto, com 
base no alinhamento 
técnico-comunitário 
ocorrido nos últimos 
meses; e Elaboração da 
Minuta de Lei do Plano 
Diretor, para posterior 
encaminhamento para 
a Câmara Municipal de 
Vereadores.

A discussão vem 
sendo realizada desde 
fevereiro, com ampla 
participação da socieda-
de civil, iniciada com o 
1º ciclo de reuniões téc-
nica-comunitárias com-
posta por: oito oficinas 
de bairro, três oficinas 
temático setoriais e uma 
audiência pública para a 
leitura comunitária do 
município.

A partir de maio, a 
proposta de revisão do 
Plano Diretor foi leva-
da a conhecimento da 

população por meio de 
três oficinas temático-
setoriais e uma audiên-
cia pública, as quais per-
mitiram a discussão e 
coleta de contribuições 
para o prognóstico.

A fim de garantir a 
efetividade do processo 
participativo e do con-
trole social, a prefeitura 
institui ainda a Comis-
são de Acompanhamen-
to, composta por repre-
sentantes da sociedade 
civil, cujos membros 
vem monitorando e 
contribuindo ativamen-
te para a construção de 
um projeto que respon-
da aos anseios da socie-
dade.

O Plano Diretor tem 
como objetivo definir 
princípios e diretri-
zes para a ocupação 
ordenada do espaço 
urbano, para garantir 
o desenvolvimento da 
cidade com qualidade. 
Sua revisão é uma obri-
gação legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto 
da Cidade) e que a cada 
10 anos deve ser rea-
lizada. A Secretaria de 
Obras e Planejamento 
da Prefeitura é quem dá 
prosseguimento à re-
visão do Plano Diretor, 
por meio da empresa 
Geo Brasilis, vencedora 
do certame licitatório.

Divulgação
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poder legislativo

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 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

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

 

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

A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA 

QUE O ACESSO AO WI-FI NO 
HORÁRIO DOS EVENTOS OFI-

CIAIS (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.

  

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Mesa Diretora realizou o sorteio público para definir os componentes da CEI

Milena Fondello 
utilizou a “Tribuna 
Livre”para abordar o 
tema: Parto Normal 
e o impacto de 
uma assistência de 
qualidade tanto no 
pré-natal como no 
momento do parto e 
pós-parto
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ATO N° 11, DE 16 DE JULHO DE 2019.

Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar 
possíveis irregularidades a respeito do pagamento dos 
veículos alugados para a consecução da Atividade Delegada.

  VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o 
seguinte ATO:
  Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito – CEI, 
nos termos dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno, 
para apurar possíveis irregularidades a respeito do pagamento dos veículos alugados para a 
consecução da Atividade Delegada.
  Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
  1. Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV)
  2. Gislene Cardoso – Gi (DEM) 
  3. Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR)
  Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a 
partir desta data, podendo ser prorrogado.
  Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 16 de julho de 2019.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Os vereadores de Pin-
damonhangaba aprovaram 
– por unanimidade – du-
rante a 25ª Sessão Ordi-
nária, realizada no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, o 
requerimento do vereador 
Renato Nogueira Guima-
rães – Renato Cebola (PV) 
– subscrito pelos verea-
dores Rafael Goffi Moreira 
(PSDB), Roderley Miotto 
(PSDB) e Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas 
(PR) – solicitando a aber-
tura de uma Comissão Es-
pecial de Inquérito – CEI – 
para apuração de “possíveis 
irregularidades a respeito 
do pagamento dos veículos 
alugados para a consecução 
da Atividade Delegada em 
Pindamonhangaba”. 

Com a aprovação do re-
querimento e, de acordo 
com o Regimento Interno, 
durante a sessão ordiná-
ria, a presidência realizou 
o sorteio público dos com-
ponentes da CEI, ressaltan-
do que o autor do requeri-
mento – vereador Renato 
Cebola – será o Presidente 
da Comissão. No sorteio, 
foram definidos os nomes 
da vereadora Gislene Car-

Plenário aprova e con�irma abertura
de CEI para apurar supostas 

irregularidades em “pagamentos
de veículos alugados” pelo Executivo

Requerimento foi assinado por 4 vereadores; membros da
Comissão Especial de Inquérito já foram definidos por sorteio público

doso – Gi (DEM) e Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR) como membros. 
Na primeira reunião da CEI, 
em data a ser definida, os 
parlamentares devem esco-
lher o relator da CEI e ini-
ciar os trabalhos.

Tribuna
Livre
No início da sessão ordi-

nária da segunda-feira, dia 
15 de julho, a senhora Mile-
na de Almeida Bittencourt 
Fondello fez uso da palavra 
na “Tribuna Livre” da Câ-
mara de Pindamonhangaba 
e abordou o assunto “Parto 
Normal e o impacto de uma 
assistência de qualidade 
tanto no pré-natal como no 
momento do parto e pós-
-parto”. 

Durante os 5 minutos re-
gimentais, Milena Fondello 
– que atua como doula e é 
proprietária de uma clíni-
ca em Pindamonhangaba 
– argumentou sobre a im-
portância e abrangência do 
referido tema cujo objeti-
vo é assegurar “o direito 
ao parto humanizado nos 
estabelecimentos públicos 
de Saúde do Estado de São 
Paulo”. 

Milena Fondello disse 
que “existe hoje em discus-
são o Projeto de Lei Esta-
dual nº 435/2019, da depu-
tada Janaína Paschoal, que 
trata da questão das cesa-
rianas no Sistema Único de 
Saúde – SUS, mas que uma 
Lei de 2015 assegura o di-
reito ao parto humanizado 

em São Paulo. “A OMS – Or-
ganização Mundial de Saú-
de – recomenda não ape-
nas a constante atualização 
técnica e de protocolos de 
atendimento, mas também, 
e principalmente, a adoção 
de um modelo interdisci-
plinar nos cuidados às ges-

tantes, com a inserção de 
enfermeiras obstetras no 
acompanhamento do pré-
natal, parto e pós-parto de 
baixo risco, assim como a 
presença da doula, se assim 
a mulher desejar, contri-
buindo para a humanização 
da assistência”.

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019

 A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que em despacho 
consubstanciado o Sr. Presidente recebeu recursos interpostos por MILCLEAN COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA e VAGNER BORGES DIAS ME, contra resultado do pregão presencial 
nº 02/2019, que cuida da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de copeiragem e de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização 
de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais de consumo, equipamentos e 
utensílios, na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba por um período de 12 (doze) 
meses, por tempestivo e formalmente correto, melhor sorte não o assistindo no mérito, 
haja vista que foram indeferidos. Comunica mais que o objeto do certame foi adjudicado e 
homologado para GLOBAL SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME, CNPJ 
15.182.986/0001-35, no valor total de R$ 188.782,04 (cento e oitenta e oito mil, setecentos 
e oitenta e dois reais e quatro centavos), devendo a referida empresa comparecer ao mesmo 
endereço do evento anterior, para atendimento ao item 7 do precedente edital. 
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Secretaria de Saúde 
efetua “Semana de 
Prevenção à Hepatite”

“17º Jomi” acontece 
no próximo mês

Coalizão Pinda participa de conferência mundial nos Estados Unidos

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na próxima segunda-feira 
(22), a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
inicia a “Semana Municipal de 
Prevenção à Hepatite”. A progra-
mação se estenderá até a sexta-
feira (26).

Com foco na prevenção e 
acompanhando, a campanha 
mundial contra a doença, a Se-
cretaria de Saúde estará com 

ações voltadas para a prevenção 
e diagnóstico de hepatites virais. 
A intenção é fazer com que a po-
pulação receba cada vez mais in-
formações que auxiliem na busca 
de atendimento médico.

As unidades de saúde de Pin-
damonhangaba realizarão os tes-
tes rápidos por meio do “Fique 
Sabendo”. E na próxima sexta-feira 
(26), as atividades de mobilização, 
conscientização e os testes rápidos 
acontecerão na praça Monsenhor 
Marcondes, ao longo do dia. 

Contágio

A transmissão das hepatites 
pode ser por transfusão de sangue, 
relação sexual, ausência de higie-
ne ou utilização de objetos conta-
minados como: agulhas, piercing, 
confecção de tatuagem, barbearias 
ou até mesmo por alicate de unha. 
Por esta razão, se deve ter atenção 
na prevenção das hepatites, pois 
quando não tratadas de forma 
adequada, podem ocasionar óbito 
por cirrose e câncer no fígado. Campanha terá testes rápidos nas unidades de sáude

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O grupo Coalizão de Pindamo-
nhangaba, que participa ativa-
mente de ações de prevenção e 
combate às drogas, está no Texas, 
neste mês, fazendo parte da “Con-
ferência Mundial da Coalizões 
Comunitárias Antidrogas das 
Américas”, que teve seu início em 
Pindamonhangaba. A cidade está 
sendo representada pela presi-
dente da Associação Comunitá-
rias Antidrogas do Brasil, Eliane 
Prado Marcondes. O evento con-
ta também com participantes da 
América do Sul, África, além das 
Filipinas.

Representante 
pindense está no Texas

Entidades comemoram boa 
arrecadação da festa dos 314 anos

Treze instituições participaram do evento de aniversário de Pinda

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

A Assessoria de 
Eventos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
entregou nessa quinta-
feira (18), o lucro das 
entidades assistenciais 
que fizeram parte da 
comemoração dos 314 
anos de Pinda, no Par-
que da Cidade.

Com o dinheiro arre-
cadado com o estacio-
namento solidário, um 
pouco mais de oito mil 

reais, foi possível en-
tregar R$ 629,00 para 
cada uma das treze 
entidades que partici-
param. Vale destacar 
que 40% da arrecada-
ção do estacionamento 
solidário foram destina-
dos para o pagamento 
do seguro da empresa 
responsável pela orga-
nização.

Durante a entrega, 
os representantes das 
entidades assisten-
ciais enfatizaram que 
durante a festa de 

2019, a organização 
do espaço e as vendas 
foram bastante positi-
vas. Os representantes 
puderam, ainda, fazer  
pontuações e sugestões 
para a festa do próxi-
mo ano.

“É importante estar-
mos sempre juntos com 
as entidades assisten-
ciais da cidade, pois as-
sim conseguimos fazer 
uma ponte de auxílio 
para todos”, comentou 
o assessor de Eventos, 
Ricardo Flores.

Divulgação

As inscrições serão abertas no início de agosto
Colaborou com o texto: 

Bruna Silva

Do dia 21 a 31 de agos-
to, a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba (Se-
melp) promoverá a 17ª 
edição dos “Jomi (Jogos 
Municipais do Idoso)”. Os 
interessados poderão fa-
zer inscrição no início do 
próximo mês.

Em 2019, o evento 
terá abertura no dia 21 

de agosto, no ginásio ‘Juca 
Moreira’, às 18 horas. Mas, 
os interessados já podem 
começar a se organizar 
para realizar a inscrição. 
As inscrições acontecerão 
de 12 a 16 de agosto nos 
centros esportivos ‘João 
do Pulo’, ‘Zito’ e Arareta-
ma. Sempre dentro do ho-
rário de atendimento que 
é das 8 às 11h30 e das 14 
às 17h30.

Os interessados pode-
rão escolher qual modali-

dade desejam participar, 
as modalidades são: bo-
cha, truco, chute ao gol, 
voleibol adaptado, domi-
nó, xadrez, buraco, nata-
ção, tênis de mesa, bola ao 
cesto, baile e atletismo.

Mais informações sobre 
os “Jomi” podem obtidas 
pelos telefones da Secreta-
ria de Esportes 3648-2248 
e 3648-1146. O evento é 
realizado em parceria pela 
Semelp e o Fundo Social de 
Solidariedade.

Competição esportiva abrangerá várias modalidades

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA
COMUNICADO DE CORREIÇÃO

Eu, Maria Cristina Ferreira Mariano, Corregedora da Guarda Civil Metropolitana, comunico a 
execução de CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA referente ao primeiro semestre do corrente ano, 
que se realizará no dia 01 de agosto de 2019 às 10 horas junto a BASE DA GUARDA CIVIL 
METROPOLITANA, situada a Rua José Aneas Rodrigues, 215, Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, 
Pindamonhangaba/SP, CEP: 12421-110.
Com a devida ciência do Comandante, Sr. Sandro Faria Alvarenga, que fará os devidos esclareci-
mentos e fornecerá as informações requisitadas.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2019

MARIA CRISTINA FERREIRA MARIANO                                                               
Corregedora da Guarda Civil Metropolitana

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019
HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classifi cação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 002/2019, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por 
meio deste Homologar a Classifi cação Final da Proposta do Plano de Trabalho protocolado para 
análise da Comissão de Seleção.
Após fase recursal, encerrada no dia 01 de julho de 2019, informamos que a Associação 
Pindamonhangabense de Equoterapia Cavalgar não interpelou recursos, mantendo-se a pontua-
ção preliminar apresentada. Sendo assim, homologa-se o resultado:

Classifi cação Entidade  Total de Pontos Resultado
1º              Associação 
            Pindamonhangabense 
            de Equoterapia Cavalgar 
            Processo nº 17842/2019              36                         Habilitado

Pindamonhangaba, 17 de julho de 2019. 
Comissão de Seleção

LAR IRMÃ TEREZINHA
AMPARAR O IDOSO, FORTALECENDO SUA QUALIDADE DE VIDA

C O N V O C A Ç Ã O – RETIFICAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os associados efetivos, conforme artigo 6º do Estatuto Social, convocados a comparecerem 
para uma Assembleia Geral Extraordinária a acontecer:
• dia 27 de julho de 2019, 
• às 9 horas – primeira chamada e/ou
• às 10 horas – segunda chamada
• nas dependências do Lar Irmã Terezinha, com endereço à Rua São João Bosco, nº 706, bairro 
Santana;
Para deliberarem sobre a seguinte pauta:
• Alteração de Estatuto Social, aprovação e aprovação de Regimento Interno.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2019.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente – Gestão 2016/2019

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

Senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 6ª reunião do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
está agendada para o dia 23/07/2019 (terça-feira) às 15h00(Quinze horas), no Centro Esportivo 
“João do Pulo”. Segue a pauta:
Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos dos atletas e comissão técnica das modali-
dades benefi ciadas.
Dia: 23/07/2019
Horário: 17h00
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice
Presidente do FAEP

Festival para jovens músicos abrirá inscrições

Uma competição volta-
da para jovens músicos e 
que contempla a todos os 
gêneros musicais. Essa é a 
proposta do “Imagine Bra-
zil”, um festival internacio-
nal que realiza sua quinta 
edição no país, com inscri-
ções de 5 de agosto a 6 de 
setembro.

No Brasil, o concurso 
permite a participação de 
solistas ou grupos de até 
oito pessoas, na faixa etária 
entre 13 e 21 anos, residen-
tes no Estado de São Paulo. 
Além de valorizar a mis-

tura de estilos musicais, o 
festival incentiva o contato 
com diferentes culturas e 
a troca de experiências. O 
vencedor do “Imagine Bra-
zil” ganha uma vaga na �inal 
internacional e workshop 
preparatório que ajudará 
no preparo para a disputa, 
que ocorre no ano seguin-
te, na Europa, com todas as 
despesas pagas.

A pré-seleção faz par-
te da primeira rodada da 
competição e será feita por 
um comitê interno da “Ami-
gos do Guri” e membros do 

Júri. Serão analisados os 
formulários de inscrição e 
a mídia MP3 enviadas pe-
los inscritos e inscritas. 
Até 30 grupos ou artistas 
serão contemplados para 
competir ao vivo nas se-
mifinais, que ocorrerão 
no mês de novembro, nas 
cidades de Lençóis Pau-
lista, Caraguatatuba e São 
José do Rio Preto.  Cada 
semifinal classificará três 
finalistas.

Nessas quatro fases 
eliminatórias, os parti-
cipantes serão avaliados 

nos quesitos: qualidade 
musical e interpretação; 
comunicação e carisma; 
originalidade e repertório; 
e preparação. Os interessa-
dos em participar do con-
curso devem acessar o site 
http://br.imaginefestival.
net/, cadastrar-se (e aguar-
dar a mensagem de ativa-
ção do cadastro por e-mail) 
ou fazer o login (caso já te-
nha cadastro, podendo, in-
clusive, atualizar os dados) 
e preencher o questionário 
no campo ‘inscreva-se no 
festival’.

O governo de São Paulo 
apresentou na terça-feira 
(16), o “Hora Marcada”. 
É um aplicativo que visa 
otimizar o acesso e o con-
forto dos usuários do SUS, 
funcionando como uma 
“agenda digital de saúde”. 
O app foi desenvolvido 
pela Prodesp, empresa 
de dados e informática do 
Governo do Estado.

“O Hora Marcada será 
uma referência nacional. 
Começa em Ribeirão Pre-
to, vai pra toda a região e, 
na sequência, vai pra todo 
o Estado de São Paulo. O 
mundo é da tecnologia, 
que ajuda a saúde públi-
ca”, disse o Governador 
João Doria. Ribeirão Preto 
já disponibiliza o app para 
pacientes de dez Unidades 
Básicas de Saúde. A im-
plantação será expandida 
gradativamente no muni-
cípio e, na sequência, para 
outras cidades do Estado.  

O projeto piloto come-
çou na UBS José Sampaio 
– Dr. Rubens Nicoletti 
Filho, em 17 de junho. 
Em menos de um mês, 
foi ampliado para outras 
nove UBS, sendo a mais 
recente a de Vila Mariana, 
onde o app passou a ser 
disponibilizado nesta se-
gunda-feira (15). O “Hora 
Marcada” permite visu-

alizar as datas e os horá-
rios de agendamentos de 
consultas e exames, além 
de cancelamentos e rea-
gendamentos. É possível 
solicitar agenda de clíni-
co geral, ginecologista, 
pediatra e odontologista 
da UBS de referência. Para 
agendamento de especiali-
dades e exames, é necessá-
rio o encaminhamento mé-
dico da UBS.

O aplicativo também 
pode ser utilizado por 
mais de uma pessoa. 
Crianças e idosos podem 
ser cadastrados por seus 
cuidadores mediante 
comprovação de respon-
sabilidade e apresentação 
do cartão SUS em uma 
UBS de vínculo.

Para ter acesso ao 
“Hora Marcada”, o pa-
ciente deverá baixar o 
aplicativo, disponível gra-
tuitamente na Google Sto-
re e, em breve, na Apple 
Store. Após a instalação, 
é preciso preencher in-
formações básicas como 
número do cartão SUS e 
CPF. O “passo a passo” do 
uso pode ser consultado 
em http://horamarcada.
saude.sp.gov.br/, onde há 
um vídeo tutorial e uma 
relação de Perguntas Fre-
quentes para orientar a 
população.

“Hora Marcada”: governo 
lança aplicativo para 
serviços de saúde

Secretaria de Habitação 
realiza ações no “Bem Viver”

A Secretaria de Habi-
tação, através do Depar-
tamento de Habitação e 
assistentes sociais, vêm rea-
lizando reuniões quinzenais 
de orientação e acompa-
nhamento à equipe de fun-
cionários da empresa Clarb 
Consultoria - licitada para 
realizarem o projeto social 
junto às 1.536 famílias do 

Empreendimento “Bem Vi-
ver” Pindamonhangaba. 

O objetivo desses en-
contros é realizar com 
efetividade um trabalho 
voltado a realidade destas 
famílias, visando propiciar 
um melhor acolhimento a to-
dos os moradores. Em julho, 
foi iniciada a segunda etapa 
do projeto e, durante os pró-

ximos 12 meses, as famílias 
continuarão sendo acompa-
nhadas pela equipe de pro-
�issionais. Muitas atividades 
e cursos pro�issionalizantes 
com certi�icados e diplomas 
serão oferecidos nessa nova 
etapa do projeto social.

“Estes cursos pro�issio-
nalizantes que serão re-
alizados para as famílias 

foram escolhidos pelos 
próprios moradores do 
empreendimento em en-
trevistas e visitas sociais. O 
intuito é oferecer uma qua-
li�icação pro�issional para 
enfrentarem o mercado de 
trabalho e despertar o em-
preendedorismo”, explicou 
a diretora de Habitação, 
Monique Dias.

Matrículas para Educação 
de Jovens e Adultos do 
2º semestre podem ser 
feitas nas escolas estaduais

Jovens e adultos fora 
da idade escolar que 
desejam retomar os es-
tudos ainda podem se 
inscrever para as au-
las do segundo semes-
tre na modalidade de 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) nas esco-
las da rede estadual de 
São Paulo.  O ciclo refe-
rente ao Ensino Funda-
mental (6º ao 9º ano), 
com duração de quatro 
semestres, é aberto a 
estudantes com idade 
mínima de 15 anos. Já 
o Ensino Médio (1ª a 3ª 
série) é voltado a candi-
datos acima de 18 anos 
e pode ser concluído em 
três semestres.

O cadastro pode ser 
feito em qualquer esco-
la da rede, mas é neces-
sário estar atento, pois 
a unidade em que ocor-
rerão as aulas pode ser 
outra. Por isso é indica-
do que uma semana an-
tes do início das aulas, o 

aluno retorne à escola 
em que foi feito o ca-
dastro para con�irmar 
horário e endereço de 
onde irá estudar.

Para inscrição é in-
dicada a apresentação 
de documento de identi-
dade (Certidão de Nas-
cimento e RG) e com-
provante de residência 
e, se houver, o Histórico 
Escolar.  No caso de alu-
nos com menos de 18 
anos, o cadastro deve 
ser feito por pais ou res-
ponsáveis. O início do 
segundo semestre na 
rede estadual começa 
no dia 31 de julho.

Atualmente a rede 
estadual de São Paulo 
possui 190 mil alunos 
de EJA matriculados em 
1.100 escolas. Na EJA, o 
projeto pedagógico pre-
vê, além do currículo 
o�icial, atividades que 
dialoguem com a vida 
pro�issional e cotidiano 
dos alunos. 

Banda Entalpia, vencedora do “Imagine Brazil 2018”, se prepara para a disputa mundial

Projeto social disponibiliza apoio às famílias do local

Divulgação

Divulgação

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “5ª Reunião Extraordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1- Leitura e Aprovação de Ata;
2- Eleição dos Conselheiros Tutelares;
3- Aprovação de Resoluções;
4- Pauta das Comissões para Deliberação;
5- Informes Gerais.
Data: 03/07/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal

William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br.
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“Campanha do Agasalho” 
inicia entrega de 
roupas arrecadadas

Fundo Social 
organiza recreação 
neste fim de semana

As oficinas do ”Reinvente”, do 
Fundo Social de Solidariedade, 
estão com programação especial 
de férias neste fim de semana, 
no Parque da Cidade. Recreação 
e pintura de rosto serão as atra-
ções gratuitas para quem quer 
aproveitar o fim de semana ao ar 
livre, em família.

Neste sábado (19) e no do-

mingo (20), haverá oficina de re-
creação, das 9 às 17 horas. Uma 
super opção para a criançada! É 
só chegar e participar. No domin-
go, ainda terá pintura de rosto, 
também das 9 às 17 horas.

Com essas atividades, o Fun-
do Social de Solidariedade agita 
o Parque da Cidade com opções 
saudáveis de lazer para toda a 

família, e ainda divulga algumas 
das oficinas realizadas durante 
o ano, gratuitamente, em toda a 
cidade. “Todos estão convidados 
a participar conosco das ati-
vidades de lazer neste fim de 
semana, no Parque da Cidade”, 
convidou a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, Cláu-
dia Domingues.

Atividades de lazer serão desenvolvidas no Parque da Cidade

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A “Campanha do Agasalho” 
continua em Pindamonhangaba. 
Contudo, devido ao frio intenso que 
vem sendo registrado nas últimas 
semanas, o Fundo Social de Soli-
dariedade iniciou sua entrega das 
mais de 80 mil peças de roupas que 
já foram arrecadadas desde o início 
da ação, tanto nas ruas quanto nas 
caixas espalhadas pelo comércio e 
instituições.

Até o momento, os bairros 
Cerâmica e Jardim Regina rece-
beram 2 mil peças de roupas. São 
mais de 150 caixas espalhadas por 
toda cidade e Distrito de Moreira 
César, com grande colaboração de 
comerciantes locais que mantém 
as caixas nos seus estabelecimentos 
e acionam o Fundo Social para o 
recolhimento das doações.

Os próximos pólos que ainda 
serão entregues são os bairros: 
Oliveira, Bonsucesso, Goiabal, 
Araretama, Castolira, Liberdade, 
Azeredo, Beta e Cidade Nova. A 
separação dos agasalhos arreca-
dados está sendo feita no espaço 

na rua Albuquerque Lins, onde os 
voluntários separam as peças de 
roupas em bom estado e arma-
zenam em caixas para que sejam 
feitas as doações.

De acordo com a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, a campanha 
está sendo um sucesso, devido à 
colaboração da população. “Os 
moradores de Pindamonhangaba 
são muito solidários e estão doando 
agasalhos para seus irmãos que 
mais precisam. Isso nos deixa muito 
felizes, em ver que essa iniciativa 
está gerando frutos e realmente 
ajudando as pessoas”, avaliou. “Gos-
taria de agradecer a cada um que 
tirou um tempinho para separar 
uma peça de roupa para doar a 
nossa campanha e aos empresá-
rios da cidade que abriram seus 
estabelecimentos para receber 
as nossas caixas. São tantas 
doações que nossos voluntários 
trabalham o tempo todo para 
fazer a triagem e separação das 
peças. Nosso salão está lotado de 
caixas, e as contribuições con-
tinuam chegando. Isso é muito 
gratificante”, destacou.

Temperaturas baixas adiantaram disribuição de peças

Cpic promove terapia de 
constelação familiar

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas Complementares) da 
Secretaria de Saúde de Pinda pro-
move, na segunda-feira (29), das 
13h30 às 16 horas, uma terapia de 
constelação familiar, com o facilita-
dor Dimas Neto.

O conceito “constelação familiar” 
se refere a uma ferramenta tera-
pêutica, desenvolvida pelo psicote-
rapeuta alemão Bert Hellinger. Por 
meio dela, é possível ver os emara-
nhados de cada pessoa, ligados aos 
seus ancestrais, e, inconscientemen-
te, podem desenvolver sintomas e 
padrões de comportamento que 
impeçam a pessoa de ter uma vida 
mais harmônica, fluida e livre. A 
proposta desta terapia se volta a 

permitir que a ordem do sistema fa-
miliar seja reorganizada, para que 
a pessoa que está sendo constelada 
possa seguir seu próprio destino.

A constelação familiar consiste 
em um trabalho que leva a vida 
adiante, que ajuda a melhorar e 
curar relacionamentos, que fortale-
ce a pessoa em seu lugar dentro da 
família e do trabalho, que auxilia 
no desbloqueio de desequilíbrios 
envolvendo a saúde, finanças, pro-
fissional e relações afetivas.

Haverá, ainda, duas constela-
ções (sorteio), e os interessados em 
participar da terapia devem fazer a 
inscrição pelo telefone 3642-2420. 
A terapia é aberta ao público e o 
Centro de Práticas Integrativas 
Complementares fica na rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 1.005, no 
Parque das Nações.

Divulgação

Divulgação

Atividade familiar é gratuita e aberta a todos

Divulgação

Museu tem exposição “Meu 
Mundo É de Papel - Mulheres”

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina recebe, neste mês, 
a exposição “Meu Mundo É de 
Papel - Mulheres”. A iniciativa 
é da Secretaria de Cultura de 
Pindamonhangaba, em parce-
ria com a Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo.

De acordo com informações 
do museu, a exposição “Meu 
Mundo É de Papel – Mulheres” 
conta com mais de 130 pe-
ças feitas de papel e goma (de 

polvilho azedo), pintadas com 
tinta látex e verniz, para acaba-
mento. As medidas das peças 
variam entre 30cm e 1,50m.

Os organizadores destacam 
que cada figura representa uma 
personagem mulher caracte-
rizadas com roupas, sapatos e 
enfeites representado várias si-
tuações do cotidiano feminino.

A exposição é da artista 
plástica Eunice Coppi, que nas-
ceu em Sabará-MG, e cresceu 
na roça e trabalhou na casa de 
conhecidos, ainda criança. Na-
quela época, aprendeu a fazer 
brinquedos de barro e palha de 

milho. A inspiração para fazer 
as figuras de papel veio das ex-
periências que teve no “Proje-
to Piraquara” da FCCR, em São 
José dos Campos, nas oficinas 
de bonecões. Posteriormente, 
passou a criar figuras menores 
usando os mesmos materiais. 
Há mais de 20 anos Eunice tra-
balha com artes plásticas e não 
para de criar novas esculturas.

A obra pode ser visitada até 
o dia 13 de agosto, de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 17 horas. 
O museu de Pindamonhangaba 
fica na rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 260 – centro.    

Coletânea reúne mais de 130 peças de goma e papel

Divulgação
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Tudo de lindo 

Para a lindíssima Márcia Ortiz Ferre (DLC), aniversariante do últi-
mo dia 16 de julho. Seu esposo Márcio e seus príncipes Miguel, Murillo 
e Matheus desejam muita luz, sabedoria e paz.

Sucesso

Para a jornalista e cerimonialista Francine Maia, que fez aniversá-
rio no dia 18 de julho. Que seu caminho seja sempre de paz e sucesso! 

Felicidades

Para Pâmella Correa, 
aniversariante do dia 18 
de julho. Ela recebe o amor 
de todos os familiares e 
amigos, especialmente do 
marido Rodrigo (foto).

Princesa!

Felicidades sem �im para a princesinha 
Carolina Alves Mariano, que completou 
seu primeiro aninho de vida no dia 17 de 
julho. Ela comemorou a data recebendo 
muito carinho dos pais Clayton e Aiandra 
e da irmã Laura.

Feliz aniversário!

Chuvas de bênção para Ana, aniversariante 
do dia 17 de julho. Sua família e seus amigos lhe 
mandam votos de saúde e paz. Muitas bênçãos

É o que desejamos para Edna Laube, que completa 
mais uma primavera neste dia 19 de julho. Ela recebe 
todo o carinho e votos de felicidades do marido Magno 
e dos �ilhos Miguel, Daniel e Rafael.

Mais um ciclo

Raquel fez aniversário no dia 7 de julho e recebe os cumprimentos 
especiais dos amigos e familiares.

Parabéns!

Para a jovem fotógrafa Rafaela Oliveira, que 
fez aniversário no dia 17 de julho. Que sua vida 
seja repleta de consquistas. São os votos dos 
colegas do curso “Operador de Editoração Eletrô-
nica” do Senac Pinda.

Alegrias

Familiares e amigos enviam felicitações para Solange, 
que comemorou mais um ano de vida no dia 13 de julho.

Superavô

Quem também fez ani-
versário nessa quinta-feira 
(18) foi o supervovô Antônio 
Salvador. Sua esposa Tere-
zinha, suas �ilhas Tatiane e 
Thais, seu genro Jaderson 
e a netinha Maria Eduarda 
desejam saúde,  paz e muita 
alegria.

Felicidades ‘Vô Mi’!

Ademir Dias completou mais um ano de vida 
nessa quinta-feira (18), e recebe os cumprimen-
tos da esposa Elizabeth, dos �ilhos Alexandre e 
Adriana, da mãe Vilma, do irmão Nico, da tia 
Cida, dos netos Fernando e Cecília e de todos os 
amigos e familiares.

Fotos: Arquivo pessoal
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