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Inscrições para “Rainha do Tropeiro do Vale do Paraíba” seguem até dia 30
Divulgação

Charme, elegância, 
desenvoltura na 
passarela... essas 
serão algumas das 
características que 
a futura “Rainha do 
Tropeiro” deverá 
apresentar para receber 
o título mais importante 
do ‘3º Festival Tropeiro 
do Vale do Paraíba’. 
As inscrições para o 
concurso que vai escolher 
a rainha e as princesas 
da festa estão abertas e 
seguem até o dia 30 de 
agosto.

Divulgação

PÁG. 7

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA

8º
24º

PREDOMÍNIO DE SOL UV 6
Fonte: CPTEC/INPE

Divulgação

Parque da Cidade recebe pista 
o�icial de mountain bike
O Parque da Cidade 

recebe, neste domingo 
(18), um passeio de 
apresentação da Pista 
de Mountain Bike 
Cross Country XCO 
“Jauro Pereira Gomes 
Ferreira – Ceará”. Será 
a partir das 8 horas 
e todos os ciclistas de 
Pinda, pro�issionais 
e amadores, estão 
convidados.

Vacinação 
antirrábica começa 
segunda-feira 
em Pinda

“Copa Baby de GR” é atração de 
domingo no “João do Pulo”

O Centro Esportivo João Carlos de Oliveira “João do 
Pulo” recebe, no domingo (18), a “Copa Baby de Ginástica 
Rítmica”, a partir das 9h30.

CEU das Artes: “Ponto Mis” 
exibe “Quando eu era vivo”

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza nesta sex-
ta feira (16), às 14 horas, no CEU das Artes a apresenta-
ção do �ilme nacional “Quando eu era vivo”.

Continuam as 
inscrições para 
a “Escola de 
Inovadores”
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Editorial

Mês do voluntariado – parte 2
Reprodução/InternetVou insistir no tema, mesmo 

ele sendo um tema nacional 
(Brasil) pois o internacional é 
em dezembro que certamente 
voltarei a explorar.

O dia nacional do volunta-
riado, como já dito, é dia 28 
de agosto e infelizmente ele 
não será comemorado como é 
muitas outras datas em nosso 
país.

Não estou dizendo que ou-
tras datas são menos impor-
tantes, mas esta é uma data 
que deveria ser mais lembra-
da e principalmente mais co-
memorada para incentivar as 
pessoas a praticarem esta fer-
ramenta. Ferramenta impor-
tante e fundamental para o de-
senvolvimento da nossa nação 
como uma sociedade mais jus-
ta, mais preocupada com aque-
les que menos tem, com aqueles 
que não conseguem acesso à 
cultura, informação entre tan-
tos outros direitos importantes 
para seu desenvolvimento.

O trabalho voluntario é um 
divisor de águas certamente, 
visto que da qualidade de vida 
aos que praticam em primeiro 
lugar e para os que recebem o 
trabalho, portanto um jogo de 
ganha/ganha. 

Em tempos onde se fala 
tanto em compartilhamento, 
conectividade, em economia 
criativa, ainda a conexão entre 
as pessoas anda em baixa, pois 
tudo leva ao individualismo e 
a guerra para ser o próximo 
“unicórnio”, o trabalho vo-
luntário vem com a “pegada” 
da conectividade humana, o 
contato entre seres humanos 
para se melhorarem, para cui-
darem um do outro, para cria-
rem sinergia e assim criarem 
um mundo melhor para todos, 
existindo um compartilha-
mento real de vidas.

Pode parecer piegas, para o 
tempo que vivemos, mas creio 
que, só existirá sociedade e fu-
turo se as pessoas se conecta-

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.
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rem de verdade e não somente 
pelas redes digitais.

O trabalho voluntário é uma 
dessas portas de fuga para a 
conectividade humana, sem 
dúvidauma acessível a todos, 
independente de qualquer si-
tuação, portanto vamos apro-
veitar esta oportunidade.

E nunca é demais lembrar, 
em qualquer cidade de nosso 
país ou do mundo existe uma 
possibilidade de trabalho vo-
luntário, adequado para sua 
vontade e seu desenvolvimen-
to, portanto basta procurar 
um pouco com o olhar mais 
generoso e certamente irá en-
contrar um.

Reprodução/Internet

 

Uninter disponibiliza 3,5 mil 
bolsas Prouni pelo Brasil

CEU das Artes: “Ponto Mis” 
exibe “Quando eu era vivo”

A ForCasa realiza o ‘Feirão da 
Casa Própria’, no Shopping Pátio 
Pinda, até o domingo (18), de 10 
às 19 horas. O evento representa 
uma oportunidade de compra de 
imóvel com condições especiais e 
com todas as vantagens de �inan-
ciamento do programa ‘Minha 
Casa Minha Vida’. O subsídio do 
governo pode chegar até R$ 31 
mil.

Segundo a ForCasa, o clien-
te que fechar negócio no evento 
poderá parcelar a entrada em até 
60 meses e ainda terá o registro e 
o ITBI gratuitamente. Ainda há a 
possibilidade de utilizar o FGTS.

No Feirão, estarão disponí-
veis apartamentos do condo-
mínio Vistas da Mantiqueira. O 
condomínio fechado possui uma 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza nesta 
sexta feira (16), às 14 horas, 
no CEU das Artes (Centro de 
Artes e Esportes Uni�icados) 
a apresentação do �ilme na-
cional “Quando eu era vivo”. 
A exibição é gratuita e reali-
zada em parceria com o Go-
verno do Estado e o Museu da 
Imagem e do Som (Mis).

O �ilme conta a história de 
Júnior que, após o divórcio e 
a demissão do emprego, vol-
ta a morar na casa do pai. Ao 
chegar na casa que um dia já 
fora seu lar, ele se sente um 
estranho e começa a remoer 
a separação e o desemprego. 
Depois de achar alguns ob-
jetos que pertenciam à sua 
mãe, Júnior passa a querer 
saber tudo sobre a história 
da família e desenvolve uma 
estranha obsessão pelo pas-
sado, passando a confundir 
delírio e realidade.

O projeto nasceu com o 
objetivo de promover a circu-
lação e difusão audiovisual, a 
formação de público e a circu-
lação de obras do cinema. Atu-
almente, o programa “Ponto 
MIS” conta com um catálogo de 
mais de 100 �ilmes diferentes, 

nacionais e internacionais de 
grande diversidade temática 
para atender às diversas solici-
tações e realidades locais.

O CEU das Artes está locali-
zado na avenida das Orquíde-
as, 647, Vale das Acácias – Mo-
reira César.

Pátio Pinda recebe “Feirão da Casa Própria”

vista privilegiada com 11 itens 
de lazer e conveniência, como 
quadra gramada, horta, redá-

rio, espaço luau, quiosque com 
churrasqueira e pet space, entre 
outras  opções. 

Divulgação

Pessoas que sonham em 
fazer uma graduação têm até o 
dia 30 de setembro para se ins-
creverem e concorrer a uma das 
3,5 mil bolsas Prouni (Programa 
Universidade para Todos) ofer-
tadas pelo Centro Universitário 
Internacional Uninter. São mais 
de 45 cursos disponíveis para 
ingresso nos polos de apoio pre-
sencial da instituição em todo 
o país. As bolsas são de 50% e 
100% para cursos na modalida-
de a distância (EAD).

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), podem ter 
acesso às bolsas, brasileiros 
sem diploma de curso superior 
e que tenham participado de 
qualquer edição do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
a partir de 2010, com nota su-
perior a 450 pontos e sem ter 
zerado a prova de redação.

“Todos os anos estudantes 
brasileiros perdem a oportu-
nidade de ingressar no ensino 

superior porque pensam que 
para preencher as vagas rema-
nescentes do Prouni deveriam 
ter feito o último Enem do ano 
letivo. Na realidade, para con-
correr a essas bolsas, basta ter 
feito o Enem a partir de 2010 e 
atender aos critérios exigidos 
pelo MEC. A minha dica é �icar 
atento às datas de inscrição e 
separar os documentos soli-
citados. Alerto também para 
nunca deixarem para o último 
dia, pois a fase de comprova-
ção tem um prazo curto e as 
vagas são limitadas”, orienta 
Ana Paula Cortes Alves, super-
visora do Prouni na Uninter. 

Para mais informações, 
acesse uninter.com/prouni 
ou entre em contato pelo te-
lefone 0800 702 0500. Confi-
ra o calendário de divulgação 
nas redes sociais da institui-
ção e no site do MEC http://
prouniremanescentes.mec.
gov.br/.

Candidatos podem concorrer a bolsas de 
50% e 100% na modalidade à distância

Educação na medida certa             
A preocupação com a obesidade tem levado 

diversas instituições e empresas ao redor do mundo a 
implantarem programas e projetos de orientação sobre 
o consumo exagerado de alimentos que contribuem 
para o aumento de peso e, consequentemente, para a 
incidência de doenças ligadas à obesidade.

Segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, há mais de 650 milhões de 
pessoas obesas no mundo e o número pode subir para 
dois bilhões em dez anos, caso a tendência não seja 
revertida. 

Atenta a essas estatísticas negativas, unidades 
escolares têm cumprido seu papel de educador e de 
incentivador de bons hábitos alimentares e saudáveis. 
Recentemente, alunos da Escola Municipal Professor 
Mário de Assis César, localizada no distrito de Moreira 
César em Pindamonhangaba, participaram do projeto 
“Culinária Saudável” – que fez parte da programação 
da ‘Semana de Combate ao Colesterol’.

Realizado pela empresa Gerdau, a iniciativa contou 
com o workshop “Sabor na medida certa - Nutrição 
e culinária para o combate ao colesterol alto”, que 
aconteceu na usina da empresa. Os estudantes puderam 
tirar dúvidas com nutricionistas e também ganharam 
um livro com dicas e receitas.

É assim mesmo, aos poucos, com programas 
educacionais e mudança de hábitos diárias que as 
novas gerações se conscientizarão sobre a importância 
da alimentação saudável para uma vida com qualidade.
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Alunos de escola municipal participam 
de curso de culinária saudável 

Concurso de membros dos conselhos 
tutelares chega a sua etapa eliminatóriaCmei Dr. Francisco 

Lessa Júnior realiza 
projeto de incentivo 
à leitura

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Os alunos da Escola Municipal 
Professor Mário de Assis César, 
de Moreira César, participaram 
do projeto “Culinária Saudável”, 
na última terça-feira (13). O pro-
jeto é promovido pela empresa 
Gerdau, em prol da Semana de 
Combate ao Colesterol.

As crianças da escola foram 
levadas até a usina para partici-
parem do workshop “Sabor na 
medida certa – Nutrição e culiná-
ria para o combate ao colesterol 
alto”. As crianças puderam apren-
der e preparar um bolo de tange-
rina, além de receberem um livro 
com dicas e receitas.

O programa contou com uma 
cozinha móvel na usina para que 
os participantes pudessem inte-
ragir com a nutricionista, tirar 
dúvidas sobre alimentos e comi-
das que ajudam no combate ao 
colesterol. 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

 No último domingo (11), foi 
realizada a etapa eliminatória do 
processo de escolha dos mem-
bros dos conselhos tutelares para 
o mandato de 2020 a 2024, na 
Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol, 
às 8 horas. O processo está sen-
do conduzido pelo CMDCA - Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, com o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social da Prefeitura.

 Para a secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Miranda, “o 
conselho tutelar é um órgão de 
suma importância para o muni-
cípio, pois atua diretamente na 
proteção e garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes em si-
tuação de risco social cujos direi-
tos foram violados”.

 A secretária também a�irmou 
que a prova serve para atestar 
conhecimentos especí�icos sobre 
o papel do conselheiro tutelar, 
as atribuições dos conselheiros, 
bem como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente - legislação nor-
teadora que assegura a garantia 
de direitos e deveres de crianças 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Na última segunda-feira (12), 
as crianças do Cmei (Centro Muni-
cipal de Ensino Infantil) Dr. Fran-
cisco Lessa Junior, do bairro Cidade 
Jardim, receberam apresentação 
de histórias, em forma de teatro, 
sobre os personagens do folclore 
brasileiro, em comemoração ao 
mês do folclore. A apresentação faz 
parte do “Projeto Leitura: Incen-
tivando Leitores”, realizada pelas 
professoras da creche. 

O projeto busca estimular o há-
bito da leitura nos alunos, amplian-
do o repertório e conhecimentos 
de histórias, envolvendo a família e 
toda comunidade escolar. 

De acordo com a professora 
corresponsável do projeto, Camila 
Alessandra, essas atividades ocor-
rem na escola uma vez por sema-
na, tratando sobre temas diversos, 
e seguem até �inal de novembro. 
“As crianças interagiram e se diver-
tiram muito com atividade”, disse a 
professora. 

e adolescentes. A prova foi reali-
zada sem intercorrências.

 O gabarito o�icial da prova e 
a lista dos candidatos habilitados 
e inabilitados foram publicados 
na edição de quarta-feira (14), no 
diário o�icial da cidade – Jornal 
Tribuna do Norte.

 Além disso, foram planejadas 
pela Secretaria de Assistência 

Social a implementação e a ma-
nutenção da segunda unidade do 
Conselho Tutelar, no distrito de 
Moreira César, visando estender 
a garantia e a proteção das crian-
ças e adolescentes do município. 
“O prefeito Dr Isael tem dado 
todo suporte e apoio à Secretaria 
para efetivação de todas as ações 
no âmbito da proteção à criança e 

adolescente do município em si-
tuação de risco social”, disse Ana 
Paula Miranda.

 Após esta fase da aplicação 
das provas, os candidatos sele-
cionados deverão concorrer à 
eleição no dia 6 de outubro deste 
ano. Esta eleição de escolha para 
conselheiros tutelares acontece-
rá em todo território nacional.

Divulgação

Divulgação

Vacinação antirrábica 
começa segunda-feira 
em Pindamonhangaba

Cães e gatos maiores de 
três meses de idade devem 
ser vacinados contra a raiva. 
A “Campanha de Vacinação 
Antirrábica” começa nes-
ta segunda-feira (19), em 
toda a cidade, percorrendo 
bairros das áreas urbanas e 
rural.

O primeiro dia de vacina-
ção contará com equipes na 
Praça do Quartel (centro), 
das 9 às 16 horas; Praça Cas-
telo Branco (Quadra Cober-
ta), das 9 às 12horas; Bica da 
Galega (Campo Belo), das 13 
às 16 horas; UBS Azeredo, 
das 9 às 12 horas; e centro 

comunitário do Padre Ro-
dolfo, das 13 às 16 horas.

A raiva canina ou felina é 
transmitida a seres humanos 
pelo vírus presente na saliva 
dos animais contaminados. 
Uma vez transmitida 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 Epidemio-
lógica, historicamente no 
município não há registro 
de raiva em animais de pe-
queno porte, com exceção de 
2016, como a raiva felina, no 
bairro Jardim Carlota.

“Para que possamos 
manter o vírus da raiva er-
radicado no município, os 
proprietários ou tutores 
deverão vacinar seus pets 
proporcionando a imu-
nização por 12 meses e 
manter a saúde do animal 
perante a este vírus”, ex-
plicou o diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana.

A vacinação ocorrerá em 
27 dias, de segunda a sába-
do, em pontos estratégicos 
pela cidade, exceto no final 
de semana do feriado de 7 
de setembro. A programa-
ção completa está no site 
da prefeitura www.pinda.
sp.gov.br.

Divulgação

Animais com 
mais de três 
meses podem 
ser vacinados
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ORDEM DO DIA
28ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 19 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 82/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Domingos Loberto a Rua 02 do Complexo Residencial Nova Dutra, 
e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 84/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Hilda Savio Fortes a Rua 01 do Complexo Industrial Nova Dutra, e 
dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 85/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Augusto do Nascimento a Rua 23 do Residencial Mantiqueira, loca-
lizado no bairro do Mantiqueira, e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 86/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Reinaldo de Oliveira Santos a Rua 24 do Residencial Mantiqueira, 
localizado no bairro do Mantiqueira, e dá outras providências”.
V. Projeto de Lei n° 88/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Vereador Delvair Gonçalves de Araújo a Rua 01 do Loteamento Viver 
Melhor, localizado no bairro do Araretama, e dá outras providências”.
VI. Projeto de Lei n° 89/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Ministra Ruth Dóris Lemos a Rua 05 do Loteamento Viver Melhor, 
localizado no Bairro do Araretama e dá outras providências”.
VII. Projeto de Lei n° 90/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Pastor João Kolenda Lemos a Rua 04 do Loteamento Viver Melhor, 
localizado no Bairro do Araretama e dá outras providências”.
VIII. Projeto de Lei n° 91/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Inácio dos Santos a Rua 03 do Loteamento Viver Melhor, localizado 
no Bairro do Araretama e dá outras providências”.
IX. Projeto de Lei n° 97/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua João Baptista Braga a Rua 21 do Residencial Mantiqueira, localizado 
no bairro do Mantiqueira, e dá outras providências”.
X. Projeto de Lei n° 103/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Francisco José dos Santos a Rua 15 do Loteamento Residencial 
Mantiqueira, localizado no bairro do Mantiqueira, e dá outras providências”.
XI. Projeto de Lei n° 108/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Dr. Fernando Prado Rezende a Rua 03 do Loteamento Complexo Empre-
sarial Nova Dutra, e dá outras providências”.
XII. Projeto de Lei n° 109/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Profª Ignez San Martin de Abreu a Rua 04 do Loteamento Complexo 
Empresarial Nova Dutra, e dá outras providências”.
XIII. Projeto de Lei n° 111/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua José Gomes Vieira Júnior a Rua 08 do Loteamento Viver Melhor, 
localizado no bairro do Araretama, e dá outras providências”.
XIV. Projeto de Decreto Legislativo n° 07/2019, do Vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão, que Concede a MEDALHA DE MÉRITO ATHAYDE MARCONDES”.

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunc iamentos  Pessoa i s :  con forme  inscr ição  dos  Senhores  Vereadores                                                                                                                                       
                                                     no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Os Projetos de Lei nºs. 82/2019, 84/2019, 85/2019, 
86/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 91/2019, 97/2019, 103/2019, 108/2019, 109/2019 e 
111/2019 - Tratam-se de projetos de denominação de logradouros públicos conforme descritos 
nas suas ementas.

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2019 - Tem por finalidade homenagear uma personalidade  
do município por sua atuação na cultura pindamonhangabense.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizará 
na próxima semana, no dia 20 
de agosto, às 19 horas, uma 
Audiência Pública para tratar 
sobre a regulamentação do 
transporte por aplicativo em 
nossa cidade, bem como tra-
tar do transporte clandestino 
de passageiros. Esta audiência 

Câmara realiza na próxima semana Audiência 
Pública sobre regulamentação do transporte 

por aplicativo e duas Sessões Solenes
Nesta semana serão comemorados a Semana Nacional da Família, no dia 21 e no dia 22, o Dia do Maçom

foi proposta pelo vereador Ra-
fael Goffi Moreira (PSDB), por 
intermédio do requerimento 
nº 2.349, em atendimento à 
solicitação dos profissionais 
da área de transporte por apli-
cativo de Pindamonhangaba. 
De acordo com o parlamentar, 
também é grande a incidência 
do transporte clandestino de 
passageiros em nosso municí-
pio, o que coloca em risco os 

Sessão Solene  em Comemoração ao Dia Nacional da Família de 2018

seus usuários.
A Casa de Leis Pindamo-

nhangabense também realiza-
rá no dia 21 de agosto, a partir 
das 19 horas, a Sessão Solene 
em comemoração à Semana 
Nacional da Família. A inicia-
tiva é do vereador Roderley 
Miotto (PSDB), através do re-
querimento nº 2.315, onde 
serão homenageados um casal 
de cada paróquia do muni-
cípio, bem como um casal da 
comunidade evangélica. Esta 
comemoração é realizada des-
de 2006, quando foi instituída 
como uma importante cele-
bração para a comunidade de 
nossa cidade com a finalidade 
de exaltar os valores da Famí-
lia.

No dia 22 de agosto, a par-
tir das 19 horas, será reali-
zada no Plenário Francisco 
Romano de Oliveira, a Sessão 
Solene em Comemoração ao 
Dia do Maçom, instituída pela 
Lei nº 5.066, de 28 de junho 
de 2010. Nesta solenidade a 
Câmara homenageará com Di-
ploma de Honra ao Mérito, um 
membro participante de cada 
uma das lojas existentes no 
Município, que atuaram com 
destaque, exercendo os ideais 
maçônicos em prol da digni-
dade humana, indicado pelas 
respectivas Lojas.

 
Extrato de Aditivo – 2019

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: INTERVALE INFORMÁTICA LTDA - EPP

Contrato n.º: CONTRATO Nº 05/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 04  - Lei 
Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em 
sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.OBJETO: Fornecimento, instalação, 
confi guração, manutenção e suporte técnico de 01 (um) link de acesso a internet com velocidade mínima nominal de 
10 mbps (dez megabits por segundo).

VALOR TOTAL:  Fica prorrogado, por meio deste aditivo, por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência 
do presente termo de aditamento em 04.08.2019 e termo fi nal em 03.08.2020, alterado o valor mensal, a partir de 
04.08.2019, de R$ 553,20 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) para R$ 574,58 (quinhentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos 04.08.2015.

 ATO Nº 13, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos 
n°s 23-A/2017, 05/2018, 12/2018, 14/2018, 18/2018, 05/2019 e 09/2019), para apurar as condições que levaram o 
laboratório municipal a prestar um serviço defi citário à população de Pindamonhangaba.
 VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando as 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

 Art. 1° Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato 
n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018, 12/2018, 14/2018, 18/2018, 05/2019 e 09/2019), 
para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço defi citário à população de 
Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 19 de agosto de 2019.

 Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Publicado no Departamento de Administração.

 ATO N° 14, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar todas as denúncias e demais fatos correlatos, 
desencadeados pela realização do Concurso Público n° 001/2019 da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
 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 todas as denúncias e demais 
fatos correlatos, desencadeados pela realização do Concurso Público n° 001/2019 da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, oriundos do processo licitatório, modalidade Pregão, n° 022/2019.

  Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
  1. Rafael Goffi  Moreira - (PSDB)
  2. Gislene Cardoso – Gi (DEM) 
  3. Prof. Osvaldo Macedo Negrão (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, 13 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC

Presidente
Publicado no Departamento de Administração.

 DECRETO LEGISLATIVO N° 03, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Concede o Título de MÉRITO LEGISLATIVO.
 VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando de 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
  
 Art. 1º Fica concedido o Título de MÉRITO LEGISLATIVO à Sra. GICELE DE PAIVA GIUDICE pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Pindamonhangaba e ao Estado de São Paulo.

 Art. 2° O diploma correspondente à honraria de que trata o artigo anterior será entregue à homenageada 
em data a ser agendada pelo autor da homenagem.

 Art. 3° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente.

 Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC

Presidente
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019, de autoria do Vereador Rafael Goffi  Moreira.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL

 DECRETO LEGISLATIVO N° 04, DE 13 DE AGOSTO DE 2019
Concede a Medalha Percy Newton de Lacerda César.
 VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando de 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
  
 Art. 1º Fica concedida a MEDALHA PERCY NEWTON DE LACERDA CÉSAR ao Sr. GILSIMAR 
APARECIDO ARRUDA DA SILVA – GIL ARRUDA, por sua signifi cante atuação como radialista.

 Art. 2° A entrega da homenagem de que trata o artigo anterior ocorrerá em data a ser agendada pelo 
autor do projeto.

 Art. 3° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente.

 Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC

Presidente
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2019, de autoria do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL
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Divulgação

Museu promove 
encontro com a 
artista Eunice Coppi

“Festival de Jazz & Blues” agita o Vale do Paraíba

Shopping da região traz stand-
up gratuito com Oscar Filho

Os amantes de jazz e de 
blues já podem reservar a 
agenda do �im de semana. Des-
ta sexta-feira (16) a domingo 
(18), no período da noite, ocor-
re a edição de 2019 do “Festi-
val de Jazz & Blues”, evento re-
alizado pelo Taubaté Shopping 
em parceria com a Secretaria 
de Turismo e Cultura da Pre-
feitura de Taubaté.

A programação conta com 
artistas nacionais e internacio-
nais que se apresentarão para 
o público de forma gratuita 
no estacionamento do centro 
de compras. Entre as atrações 
estão: Serial Funkers, Bebé 
Salvego & Felipe Salvego, Nuno 
Mindelis convidando Tuco 
Marcondes e Lancaster, Orle-
ans Street Jazz Band e Mark 
Lambert (EUA), que convida 
Nathalie Alvim.

Curiosidades 
A edição 2019 receberá, na 

noite de 17 de agosto, o blu-
seiro angolano radicado no 
Brasil, Nuno Mindelis, em tri-
buno a BB King. Considerado 
um dos principais guitarristas 
do mundo, o artista tem pas-
sagens incríveis no mercado 
de blues internacional. Para o 
show em Taubaté, Nuno con-
vida Lancaster, que lançou há 
mais de 20 anos o primeiro 

Edição atual reunirá atrações nacionais e internacionais 
também de R&B e Soul

disco de blues de Chicago no 
Brasil e, mais tarde, fundou as 
bandas Serial Funkers e Blues 
Beatles (sucesso absoluto em 
seus segmentos). Outro convi-
dado será Tuco Marcondes, pro-
dutor e multi-instrumentista 
que participou de shows e gra-
vações ao lado de importantes 
nomes como Zeca Baleiro, Fafá 
de Belém, Elba Ramalho, Char-
lie Brown Jr., Fagner, Karnak, J. 
J. Jackson, Titãs, Alejandro Sanz, 
Edson Cordeiro, Ana Carolina, 
Belchior, Zélia Duncan e Cássia 
Éller, entre outros.

Estrela do programa “The 
Voice Kids”, Bebé Salvego, com 
seu estilo e carisma, chamou a 

atenção do público geral, trans-
formando canções de diver-
sos estilos em jazz. No festival 
taubateano, ela estará acompa-
nhada de seu talentosíssimo ir-
mão Felipe Salvego.

Já no dia 18 de agosto, a ban-
da itinerante mais famosa do 
país, Orleans Street Jazz Band, 
estará presente com o melhor 
do jazz tradicional inspirado no 
“dixieland” de New Orleans. À 
noite, uma super apresentação 
do americano Mark Lambert, 
que já fez parte de grupos famo-
sos com New York Voices – para 
o show, ele convida a revelação 
brasileira do Soul-Rock-Blues, 
Nathalie Alvim.

Serial Funkers será uma das atrações

Alexandre Barrenha

O “SóComédia”, clube de stand
-up comedy promovido pelo Cen-
terVale Shopping, recebe na pró-
xima terça-feira (20), às 19h30, 
os comediantes Oscar Filho, Gus-
tavo Pompiani e Romarinho Fer-
reira. Os humoristas prometem 
divertir a plateia com fatos da 
vida pessoal e do cotidiano con-
tados de forma sarcástica e irô-
nica, valendo-se da criatividade 
e do talento com a improvisação.

Oscar Filho é ator, escritor, re-
pórter e apresentador de TV. Ini-
ciou a carreira como humorista 
em 2003. Em 2008, lançou seu 
show solo ‘Putz Grill’, em cartaz 
até hoje. No mesmo ano, estreou 
na TV, no programa CQC (Custe 
o Que Custar), na Band. Fez tra-
balhos para os canais Comedy 
Central, Discovery, Multishow, 
Rede Globo e Record. Atualmen-
te, co-apresenta o “Programa da 
Maisa”, no SBT e na FOX.

Gustavo Pompiani, formado 
em Propaganda e Marketing, é 
músico e ator. Iniciou a carreira 
no humor em 2008 e já dividiu o 
palco com grandes nomes, como 
Diogo Portugal, Nany People, 
Marcelo Adnet, Fábio Porchat e, 
recentemente, trabalhou com Ro-
drigo Cáceres e Wanessa Morga-
do no espetáculo ‘Vô ti conta uma 
coisa pra você’. Participou, ainda, 
do programa “Tudo é Possível”, 
da Record.

Romarinho Ferreira, baiano, 
atualmente morando em São José 
dos Campos, faz stand-up come-
dy desde 2016 e traz no currículo 

Gustavo Pompiani e Romarinho Ferreira também sobem 
no palco para arrancar gargalhadas da plateia

experiência teatral pelo Sesc de 
São José dos Campos. É formado 
em curso de improviso e curso 
de palhaço voluntário em hos-
pital, e participou de workshops 
de Clown e de Time Cômico.

O “SóComédia” é um proje-
to do CenterVale Shopping que 
realiza shows de humor gra-
tuitos a cada 15 dias, na Praça 
de Alimentação. “Nós estamos 
diversi�icando o nosso negócio 
e atendendo a um desejo re-
corrente dos clientes por mais 
ações de entretenimento. É uma 
nova maneira de nos conec-
tarmos com os consumidores, 
fortalecendo o centro de com-
pras como referência também 
em cultura”, a�irma o superin-
tendente do empreendimento, 
Gustavo Lima.

Oscar Filho fez trabalhos de 
comédia na televisão

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina 
recebe a artista plástica 
Eunice Coppi, para um 
bate-papo sobre sua 
exposição “Meu mundo 
é de papel”, nesta terça-
feira (20), às 19 horas. A 
entrada é gratuita.

Nesse bate papo, a 
artista, que há mais de 
20 anos vem produzindo 
�iguras de papel, 
contará um pouco da 
sua trajetória, técnica e 
concepção da exposição 
que vem encantando 
muitos por onde passa.

De acordo com 
informações do museu, 
a mostra conta com 137 
peças feitas de papel 
e goma (de polvilho 
azedo), pintadas com 
tinta látex e verniz, 
para acabamento. 
Os organizadores 
destacam que cada 
�igura representa uma 
personagem mulher 
caracterizada com 

roupas, sapatos e enfeites, 
representando várias situações 
do cotidiano feminino.

A obra pode ser visitada até o 
dia 13 de setembro, de segunda 
a sábado, das 9 às 17 horas. 
O museu �ica na rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 260 – 
centro.

Divulgação

Parque da Cidade recebe 
pista o�icial de mountain bike

O Parque da Cidade recebe, 
neste domingo (18), um passeio 
de apresentação da Pista de Mou-
ntain Bike Cross Country XCO 
“Jauro Pereira Gomes Ferreira – 
Ceará”. Será a partir das 8 horas 
e todos os ciclistas de Pinda, pro-
�issionais e amadores, estão con-
vidados.

O passeio de apresentação 
está sendo organizado pela par-
ceria entre a Semelp (Secretaria 
de Esportes e Lazer) e o ciclista 
Cezário, idealizador da pista. “A 
pista nasceu da necessidade de 
treinamento da equipe de Pinda 
de XCO Olímpico para os “Jogos 
Regionais e Jogos Abertos”. Esta-
mos construindo essa pista há 2 
anos, com apoio da Prefeitura, e 
procuramos acrescentar trechos 
com trilhas, rampas, pedras, bar-

rancos, subidas íngremes, entre 
outros desa�ios, com o intuito de 
possibilitar aos atletas a desen-
volverem as técnicas e a todas as 
outras pessoas a se interessarem 
nessa modalidade como espor-
te”, explicou Cezario, que integra 
a equipe amadora de ciclismo de 
Pinda.

A pista o�icial tem 4 km, é con-
siderada de di�iculdade média 
e abrange uma grande parte da 
área verde do Parque da Cidade.

Na chegada da volta inaugu-
ral, cerca de 8h30, será realizada 
uma cerimônia de homenagem 
ao ciclista Jauro Pereira Gomes 
Ferreira “Ceará”, que dá nome à 
pista. E a partir das 8h45, aconte-
ce a primeira largada da UltraM-
TB, prova que será realizada no 
local em diversas categorias.

Para as crianças, será reali-
zada a corrida UltraMTB Kids, 
disputada em circuito fechado, 
para crianças de 5 a 12 anos, sem 
custo de inscrição. Para partici-
par, basta que o pai ou responsá-
vel pela criança faça a inscrição 
no local do evento, das 7h30 às 
8h30, apresentado documentos. 
As vagas são limitadas.

A partir das 13 horas, na pista 
de Pump Track, será realizado o 
Best Trick.

De acordo com o secretário de 
Esportes da Prefeitura, Antônio 
Macedo, a pista será mais uma 
atração do Parque da Cidade, um 
local de lazer para a população, 
um reforço no treinamento dos 
atletas representantes de Pinda-
monhangaba, e estará aberta a 
todos.
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CONVOCAÇÃO
O Sport Club Sabatinão, CNPJ: 23.570.239/0001-00, com sede no endereço rua José Maria 
Morgado, nº 108, Maria Áurea, convoca todos os seus associados para a eleição da nova diretoria 
para os próximos quatro anos, que será realizada no endereço acima citado, no dia 25 de Agosto 
de 2019.  Horário: 15h, sendo a segunda chamada às 15h20.

João Roberto de Castro Corrêa - 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 
(PMP 23968/2019) 
Para “contratação de empresa 
especializada para reforma de prédio 
para adequação do PSF Castolira, com 
fornecimento de material e mão de 
obra”, com entrega dos envelopes até 
dia 02/09/19 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

PREGÃO Nº 168/2019 (PMP 
23342/2019) 
Para “contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviço de imunização e controle 
de pragas urbanas nos prédios da 
Secretaria Municipal de Educação, por 
um período de 12 meses”, com entrega 
dos envelopes até dia 03/09/19 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 169/2019 (PMP 
23349/2019) 
Para “aquisição de liquidifi cadores 
industriais para o preparo da 
alimentação escolar”, com entrega dos 
envelopes até dia 03/09/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
170/2019 (PMP 23357/2019) 
Para “aquisição de microcomputador, 
notebook, tablet e televisor”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/09/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 174/2019 (PMP 
23389/2019) 
Para “contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços contínuos de licenciamento de 
uso de plataforma informatizada on-line 
de gestão de rede de saúde pública, 
com implantação, treinamentos, suporte 
técnico e assessoramento”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/09/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
175/2019 (PMP 23398/2019) 
Para “aquisição de materiais de 
expediente”, com entrega dos 
envelopes até dia 05/09/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 178/2019 (PMP 
23430/2019) 
Para “contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços em próteses dentárias, com 
fornecimento de material, mão de 
obra e transporte, pelo período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes 
até dia 05/09/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

Maiores informações no endereço 
acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600.  

*** ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 
(PMP 15351/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine 
die” da licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa 
especializada em consultoria 
nas áreas de licitações, compras 
governamentais, almoxarifado, 
patrimônio, recursos humanos, lei 
de diretrizes orçamentárias, plano 
plurianual, orçamentos, contabilidade 
pública, tesouraria, conciliação 
bancária, tributos, dívida ativa, LDB, 
aplicações dos recursos da educação e 
acompanhamento do SIOPE, saúde e 
apoio a prestação de contas do terceiro 
setor junto ao Tribunal de Contas, pelo 
período de 12 meses”, a pedido da 
Secretaria Municipal de Administração 
para alteração no termo de referência. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 145/2019 (PMP 
18823/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
09/08/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
materiais elétricos”, em favor das 
empresas: DL Ishizucka EPP, os itens 
02, 05, 11, 12, 15, 16, no valor total de 
R$ 5.416,12; HSX Comércio e Serviços 
Eireli, os itens 04, 08, 09, 10, 17, 19, 
20, no valor total de R$ 1.126,40; 
Santos Gouvêa Comercial 

Ltda EPP, os itens 01, 03, 06, 07, 13, 
18, no valor total de R$ 2.532,88; 
Unimáquinas Ferramentas e 
Equipamentos Eireli ME, o item 14, no 
valor total de R$ 1.210,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
147/2019 (PMP 20830/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
09/08/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
piso de concreto (bloquete), tipo 
intertravado, no formato sextavado”, 
em favor da empresa Guarani Indústria, 
Comércio e Serviços Ltda, o item 01, 
no valor unitário de R$ 1,90. 

PREGÃO Nº 149/2019 (PMP 
20848/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
09/08/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
medicamentos fi toterápicos para 
curativos por um período de 12 
meses”, em favor da empresa Teixeira 
& Campos Farmácia e Drogaria Ltda 
EPP, os itens 01, 02, 03, 04, no valor 
total de R$ 99.624,00. Item deserto: 05. 

PREGÃO Nº 153/2019 (PMP 
20861/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
07/08/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de gás de 
cozinha para o preparo da alimentação 
escolar”, em favor da empresa Gasball 
Armazenadora e Distribuidora Ltda, o 
item 02, no valor total de R$ 262.650,00. 
Item deserto: 01.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE FOMENTOCELEBRADO ENTRE ASORGANIZAÇÕESDA 
SOCIEDADE CIVIL (OSC) E ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- EXERCÍCIO 2019 –

1 EXTRATO DO TERMO Nº 06/2019 – Aditamento 01/2019

Processo Administrativo: Nº 9415/2019

Celebrantes:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria Municipal de Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba

Objeto: PROJETO “RESGATANDO VIDAS – OFICINA 
PARA VIDAS”

Prazo: 31/12/2019

Valor: Fica aditado a quantia de mais R$ 20.800,00, 
totalizando o valor de R$ 90.200,00

Data da assinatura: 07/08/2019

Todo mundo que gosta 
de cozinhar nem sempre 
pensa no botijão de gás, a 
não ser quando ele acaba. 
Porém, o gás de cozinha, 
nome popular do gás li-
quefeito de petróleo, é uma 
substância altamente in�la-
mável e exige certos cuida-
dos para evitar acidentes.

Para iniciar um incêndio 
basta o contato com brasas, 
faíscas e chamas. Por isso, 
é importante manter o bo-
tijão sempre na posição 
vertical em um ambiente 

Saiba como evitar 
acidentes com o 
botijão de gás

aberto e arejado. Con�ira 
as orientações do Corpo de 
Bombeiros do Estado de 
São Paulo sobre o tema:

– Nunca compre de for-
necedores clandestinos, so-
mente dos credenciados;

– Se o botijão estiver 
amassado, enferrujado ou 
se o lacre estiver rompido, 
não compre;

– Jamais use uma man-
gueira de gás que não te-
nha o selo do Inmetro;

– As mangueiras devem 
ter, no máximo, 1,25 metro 

de comprimento;
– Mangueira de botijão 

de gás tem validade! Veja 
se está dentro do prazo e 
sem rachaduras;

– O registro deve ter 
a gravação do certi�icado 
NBR 8473;

– Sempre utilizar as 

abraçadeiras próprias do 
registro de gás;

– Não utilize ferramen-
tas como alicates ou mar-
telos para rosquear o regu-
lador de pressão. Apenas a 
força da mão é su�iciente 
para fechar;

– Para evitar vazamentos, 
passe uma esponja com sa-
bão em torno do regulador. 
Se �izer bolhas, o gás está 
vazando. Reinstale. Se o pro-
blema persistir, retire o gás 
imediatamente de sua casa;

– Se o gás estiver vazan-

do, não acenda nada. Fósfo-
ro e até interruptor de luz 
podem causar explosão;

– Por �im, em caso de 
acidente com fogo, man-
tenha a calma e ligue 193 
para falar com o Corpo de 
Bombeiros.

Equipamento 
deve ser 

mantido em 
ambiente 

aberto

Reprodução/Internet

Reprodução/Internet

Fatores de 
risco envolvem 
alterações da 
fl ora vaginal 
como gestação, 
questões 
hormonais, 
diabetes, 
imunodepressão 
e predisposição 
genética

As mulheres precisam 
�icar mais atentas que os 
homens quando o assunto 
é infecção urinária, já que 
estão mais suscetíveis a 
contrair a doença. Um dos 
fatores que contribuem 
para isso é a própria anato-
mia feminina, pois a uretra 
do aparelho genital femini-
no é mais curta e mais pró-
xima do ânus do que a dos 
homens, o que possibilita a 
passagem de bactérias do 
ânus para a vagina.

Outros fatores de ris-
co também envolvem al-
terações da �lora vaginal 
como gestação, questões 
hormonais, diabetes, imu-
nodepressão e fatores ge-
néticos. Além das doenças 
crônicas, a atividade sexual 
intensa pode aumentar as 
chances de desenvolver in-
fecção urinária.

Os principais sintomas 
da infecção urinária são ar-
dência e dor ao urinar, dor 
na região mais baixa do ab-
dome, aumento do ritmo 
para urinar, sangue e odor 
fétido na urina. Nas mulhe-
res com diabetes, os sinto-
mas podem não aparecer. 
Ao perceber esses sinais, a 
mulher deve procurar um 
urologista para ter diag-
nóstico adequado. Quando 
a infecção urinária não é 
tratada corretamente, as 
bactérias podem subir para 
o rim e gerar complicações 
como infecção generaliza-
da, que pode levar a óbito.

“Outra dica importante 
para as mulheres é procu-
rar sempre urinar após a 
relação sexual, já que a en-
trada de bactérias na bexiga 
é favorecida por qualquer 
fator que as empurre na 
direção do órgão, como o 
próprio ato sexual”, explica 
o urologista Cláudio Murta.

Mulheres são mais suscetíveis 
a contrair infecção urinária

Gestantes
As gestantes estão mais 

propensas a desenvolver a 
infecção urinária devido às 
alterações que o corpo so-
fre, tanto funcionais como 
anatômicas, nos ruins e nas 
vias urinárias. Isso favore-
ce a multiplicação de bac-
térias na região e coloca 
em risco a vida das futuras 
mamães.

O urologista Dr. Marcelo 
Pitelli, do Centro de Refe-
rência do Homem, explica 
as questões genéticas da 
relação entre gravidez e 
infecção. “As mulheres têm 
uma con�iguração anatô-
mica diferente dos homens. 
Elas têm uretra mais curta 
– cerca de 4 cm, o que faci-
lita a infecção do ânus para 
bexiga”, explica.

Crislene Patrícia Henri-
que, paciente grávida, co-
menta as dores fortes que 
a �izeram identi�icar os sin-
tomas: “A febre estava mui-
to forte, a dor nos rins era 

intensa e eu não conseguia 
comer, porque isso gerava 
fortes dores para sentar ou 
deitar. A gente �ica sem po-
sição confortável.”

O ginecologista Alexan-
dre Nozaki alerta para os 
riscos de não identi�icar e 
tratar uma infecção uriná-
ria durante a gestação. “A 
infecção não tratada pode 
favorecer um trabalho de 
parto prematuro e, como 
consequência, o nasci-
mento de bebês com baixo 
peso, que �icam internados 
por mais tempo”, diz.

O funcionamento dos rins 
da mãe também pode ser 
prejudicado e é nesse mo-
mento que entra a importân-
cia da hidratação. “A gestante 
precisa ingerir muito líquido, 
de 2 a 3 litros por dia, que é 
o recomendado para que não 
seja favorecido o apareci-
mento da infecção urinária”, 
completa Nozaki.

Outra dica importante é 
realizar o pré-natal desde o 
início da gravidez. Assim, é 
possível detectar e tratar a 
tempo qualquer alteração 
ou infecção que o corpo 
apresente.

Cuidados para evi-
tar a infecção uriná-
ria:

– Aumentar a in-
gestão de água todos 
os dias (pelo menos 
1,5 litro diariamen-
te);

– Ao higienizar a 
vulva e região peria-
nal, limpar sempre no 
sentido da frente para 
trás com objetivo de 
evitar que bactérias 
passem do ânus para 
a vagina;

– Cuidar da ali-
mentação para evitar 
a constipação (prisão 
de ventre). A probabi-
lidade de contaminar 
as fezes com a urina 
pode ser maior nesses 
casos;

– Evitar manter a 
bexiga cheia e urinar 
pelo menos de quatro 
em quatro horas (ex-
ceto durante a noite);

– Higienizar a área 
genital antes da ativi-
dade sexual. Depois 
da relação, procurar 
urinar para expulsar 
as bactérias que pos-
sivelmente tenham 
penetrado na uretra e 
na bexiga.

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se 
encontra disponível para venda no Polo Regional do Vale do Paraíba, 64 (Sessenta e 
Quatro) Bovinos, as 09:00 horas do dia 04 de Setembro de 2019, na Avenida Manoel 
César Ribeiro n.1.920 - CEP: 
12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3642-1164 / 3642-1812. 
Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor oferta. 
Processo SAA: 8.705/2019
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Inscrições para “Rainha do Tropeiro 
do Vale do Paraíba” seguem até dia 30

“Copa Baby de Ginástica Rítmica” é 
atração de domingo no “João do Pulo”

O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.SP) 
participa, no dia 20 de agosto, a 
partir das 8h30, em Aparecida (SP), 
do 1º Encontro de Educação para o 
Trânsito da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba.

O evento é organizado por um co-
mitê de cidades e órgãos de trânsito 
municipais, estaduais e federais, com 
o objetivo de promover a integração, 
a troca de conhecimento e experiên-
cias e programas para a educação no 
trânsito na região.

O Vale do Paraíba, composto por 
39 cidades, é a terceira maior região 
metropolitana do Estado, com 2,52 
milhões de habitantes, atrás apenas 
das regiões de São Paulo e de Cam-
pinas, e conta com 1,52 milhão de 
veículos e 1,28 milhão de motoristas.

Serão destinados 10 minutos 
para apresentação de cada órgão 
de trânsito. O governo do Estado de 
São Paulo, por meio do Detran.SP, vai 
apresentar o Programa de Mobilida-
de Ativa (Moba), voltado para o fo-
mento de ações para o trânsito (veja 
abaixo).

Já os representantes do Progra-
ma Respeito à Vida, também do go-
verno estadual e que envolve nove 
secretarias para promover ações 
com foco em segurança no trânsito, 
vão apresentar dados do Infosiga SP, 
plataforma online que concentra re-
gistros de acidentes fatais de trânsi-
to em todos os municípios paulistas.

“O Detran.SP tem muito orgulho 
em promover e participar de encon-
tros como esse. Nosso trabalho tem 
como foco a educação no trânsito e 
a união com os municípios”, disse 
Eduardo Chaves da Silva Gomes, su-
perintendente do Detran.SP no Vale 
do Paraíba.

“O Respeito à Vida tem como pa-
pel articular iniciativas e soluções 

junto aos atores do trânsito. A for-
mação do Comitê no Vale do Paraíba 
é uma iniciativa louvável e que conta 
com nosso apoio. Certamente, no-
vos projetos resultarão desse grupo 
para tornar o trânsito da região ain-
da mais humano e seguro”, a�irmou a 
coordenadora do programa Respeito 
à Vida, Silvia Lisboa.

Os encontros acontecerão no au-
ditório Padre Noé Sotillo, localizado 
no subsolo do Santuário Nacional de 
Aparecida. Participam ainda as polí-
cias rodoviárias estadual e federal; 
as prefeituras de Aparecida, Taubaté, 
São José dos Campos, Jacareí e Mogi 
das Cruzes; e as concessionárias de 
rodovias CCR Nova Dutra e Tamoios, 
além da diretoria da Basílica.

Todos os 39 municípios da região 
metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte estão convidados.

 
Moba
O Programa de Mobilidade Ativa 

do Detran.SP impactou, nos últimos 
dois anos, 2 milhões de pessoas com 
quase 600 ações em 174 municípios. 
Neste ano, a expectativa é atrair ao 
menos 1 milhão de pessoas com ati-
vidades em 150 cidades de todo o 
Estado de São Paulo.

Entre as ações estão conscienti-
zação de motoristas com blitze, au-
xílio a pedestres, palestras, feiras e 
exposições, check-up de motocicle-
tas, caminhadas, passeios ciclísticos, 
blitze em bares, trabalho com estu-
dantes em escolas e universidades, 
entre outras.

“Nós do Detran.SP, em parceria 
com diversos grupos, participamos 
da vida da comunidade em ações 
educativas que possuem um poten-
cial transformador no comporta-
mento do indivíduo”, disse Mauro 
Voltarelli, gerente de Educação para 
o Trânsito do Detran.SP.

A unidade da Fatec em Pinda-
monhangaba está com inscrições 
abertas até o dia 23 de agosto 
para o programa “Escola de Ino-
vadores”. Trata-se de um curso 
de extensão gratuito, organizado 
pela Inova CPS, que tem como ob-
jetivo ensinar pessoas com espí-
rito empreendedor a transformar 
ideias inovadoras em startups.

As inscrições para o processo 
de seleção são gratuitas e devem 
ser feitas pela internet, por meio 
do formulário online http://
www.inovapaulasouza.cps.sp.
gov.br/structure/escola.jsp#so-
bre. Para participar, o candidato 

precisa apresentar um projeto 
de empreendedorismo que será 
avaliado com base em critérios 
como inovação, viabilidade téc-
nica e potencial mercadológico. 
Serão selecionados de 10 a 25 
projetos, com até três integrantes 
cada um. A relação de aprovados 
será divulgada no dia 9 de setem-
bro no site da Fatec Pinda. O iní-
cio das aulas está previsto para o 
dia 21 de setembro.

Germinando startups
Com duração de 40 horas, dis-

tribuídas em dez encontros pre-
senciais, o curso aborda temas 
como gestão empresarial básica, 

design thinking, prototipagem, 
Canvas, marketing, tecnologia 
aplicada aos negócios, finanças 
e mercados. Durante as ativi-
dades, o participante também 
receberá mentoria na cons-
trução do seu plano de negó-
cios. Ao final, as propostas de 
startups serão apresentadas a 
empresários, instituições do 
poder público e representan-
tes de ambientes de inovação, 
como incubadoras, parques 
tecnológicos e espaços de 
coworking, com o intuito de ge-
rar parcerias e oportunidades de 
negócios.

Charme, elegância, desenvol-
tura na passarela... essas serão 
algumas das características que a 
futura Rainha do Tropeiro deverá 
apresentar para receber o título 
mais importante do “3º Festival 
Tropeiro do Vale do Paraíba”. As 
inscrições para o concurso que 
vai escolher a rainha e as prin-

cesas da festa estão abertas e se-
guem até o dia 30 de agosto.

Para se inscrever, as interessa-
das deverão ter de 18 a 30 anos e 
ir pessoalmente ao Departamen-
to de Turismo, que �ica na rua De-
putado Claro César, 33, centro. As 
inscrições são gratuitas.

Organizado pelo Departamen-

to de Turismo da Prefeitura, o 
concurso será realizado no dia 
13 de setembro, no Parque da Ci-
dade. A seletiva eliminatória será 
no dia 8 de setembro (domingo), 
às 15 horas, no Teatro Galpão de 
Pindamonhangaba, quando serão 
de�inidas as dez �inalistas.

De acordo com a comissão 

organizadora do concurso, se-
rão realizadas aulas de etiqueta, 
postura, passarela, ensaios de co-
reogra�ia, sessões de fotos, entre 
outras.

As dez �inalistas des�ilarão 
com os trajes: shorts jeans, bota 
e chapéu (responsabilidade das 
candidatas) e camiseta do even-

to, além de calça jeans, camisa 
xadrez, bota e chapéu. Haverá 
premiações além de faixas, �lores 
e troféus para as três primeiras 
colocadas.

Em caso de dúvidas, as candi-
datas podem se informar pelos 
telefones 3643-1761 ou 3643-
1424.

Detran discute ações 
para o trânsito do 
Vale do Paraíba
Região forma o terceiro maior 
conglomerado do Estado, com 1,5 mi de 
veículos e 1,2 mi de motoristas

O Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João do 
Pulo” recebe, neste domingo 
(18), a “Copa Baby de Ginásti-
ca Rítmica”, a partir das 9h30. 
O evento é promovido pela 
Federação Paulista de Ginás-
tica, em parceria com a Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Semelp – Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer.

O objetivo da competição 
é proporcionar a vivência da 
modalidade e convivência so-
cial com outras equipes. Será 
realizada para ginastas na 
faixa etária 6 a 8 anos, com 
regras adaptadas para a ida-
de, com valorização da forma 
lúdica da modalidade. Não é 
classi�icatória e podem parti-
cipar qualquer entidade.

No total, participarão 51 
ginastas com apresentação 

individual e três conjuntos. As 
entidades participantes serão: 
Apgar – Associação de Pais Gi-
nástica Artística Guarulhos, 
Clube Espéria, Colégio Ábaco, 

Colégio São Carlos, FAE Osasco, 
PET Guaratinguetá, PM de Mogi 
das Cruzes, SEL Ribeirão Pires, 
Suzano FC, Prefeitura de Pinda-
monhangaba. 

Continuam as inscrições para a 
“Escola de Inovadores”

Equipe de 
GR Baby que 
representou 
Pinda no 
ano passado

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2019

sociais

8

sociais

Parabéns!
Para a 

gatinha Sara, que 
completa  9 anos  
no próximo dia 20 
(terça-feira). Ela 
recebe as felicitações 
adiantadas da  mãe 
Érica, da avó Regina, 
da  tia Bruna e do 
primo Daniel.

Bênçãos 
infinitas 

Para Ana 
Paula Miranda, 
secretária 
Municipal de 
Assistência 
Social, que 
completa 
mais um ano 
de vida neste 
sábado (17). 
Seus �ilhos, seu 
esposo, sua 
família e todos 
os seus amigos, 
em especial 
da Assistência 
Social, desejam 
um novo ciclo 
cheio de luz, 
sabedoria e 
paz.   

gatinha Sara, que 
completa  9 anos  
no próximo dia 20 
(terça-feira). Ela 
recebe as felicitações 
adiantadas da  mãe 
Érica, da avó Regina, 
da  tia Bruna e do 
primo Daniel.

Sucesso!
Para o professor, ator, diretor de teatro e 

escritor Victor Narezi. Que seus dias sejam felizes e 
seus sonhos realizados!

Tudo de bom!
Para o árbitro de futebol Naldo Pedroso, 

aniversariante do domingo (18). Ele recebe 
os votos de felicidade das �ilhas Thais e Ana 
Júlia, dos familiares e dos colegas da Liga 
Pindamonhangabense de Futebol.

Novo ciclo
Muita luz 

e paz para a 
lindíssima Andrea 
Monteiro (O�icina 
da Comunicação) 
pela passagem do 
seu aniversário 
na última terça-
feira (13). Seu 
esposo, seus �ilhos 
e todos os amigos 
e familiares a 
cumprimentam 
desejando rios de 
bênçãos.

Entre um festival e outro
As bailarinas da companhia de dança Lago do Cisne, de Moreira César, não 

param. Nem mesmo o frio de 4 graus de Campos do Jordão tirou o sorriso do 
rosto e o ritmo dos pés das jovens dançarinas. Que venham mais festivais e muitas 
conquistas!

Tudo de lindo
Para o jornalista 

(superleonino) Rafael 
Persan, aniversariante 

dessa quinta-feira (15). 
Seus pais, familiares e 

amigos da imprensa 
desejam um novo ciclo 

cheio de luz, paz e 
alegria.

Fotos: Arquivo Pessoal
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