
O bairro do Crispim está prestes a receber uma nova Unidade Básica de Saúde, toda reformada e ampliada, para melhor 
atendimento dos moradores da região. As obras tiveram início no ano passado e estão em fase final. 
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“Entre livros e letras: narrativa da vida real” 
O “Inspire-se” de hoje 
conta a história de um 
pindamonhangabense 
persistente e dedicado. 
Um pro�issional que 
não desistiu frente ao 
primeiro não. Que bateu 
em muitas portas até 
chegar ao lugar em que 
está hoje. Antes, porém, 
foi frequentador assíduo 
da biblioteca do Bosque 
da Princesa e elaborou 
projetos de incentivo à 
leitura. Con�ira mais na 
página 6!

Secretaria de 
Obras reforça 
data para reforma 
de túmulos

Comissão 
seleciona 
projetos para 
“Edital de 
Linguagens 
Artísticas”

PÁG. 2

Equipe pindense conquista 3º lugar na 
“Maratona Pão de Açúcar de Revezamento-SP”

A 27ª edição da “Maratona 
Pão de Açúcar de Reveza-
mento” – uma das corridas 
de rua mais tradicionais e 
famosas do eixo Rio-São 
Paulo –, ocorreu no último 
domingo (22), na capital 
paulista com participação 
de equipe pindense. 

Divulgação

Divulgação

Obras de reforma e ampliação 
seguem a todo vapor
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Editorial

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

Nos últimos tempos, a mídia 
tem divulgado (ainda bem!) um 
fenômeno deveras preocupante, 
qual seja a agressão à figura da 
mulher, culminando com o femini-
cídio, no mais das vezes perpetrado 
pelo ex-companheiro insatisfeito e 
inconformado com o rompimen-
to da relação conjugal. É um fato 
que entristece e preocupa, pois 
pela primeira vez na história da 
humanidade a mulher, mercê de 
sua dignificante luta no século XX, 
passou a conquistar o que possi-
bilitaria a sua libertação: novas 
formas de relação nas funções do 
homem e da mulher. Passaram a 
alcançar postos de relevância na 
administração pública, em todos 
os poderes, mas, torna-se imperio-
so galgar mais degraus, como, por 
exemplo, terem mais assentos nos 
parlamentos, nos tribunais, nas 
cátedras universitárias, e na hie-
rarquia militar. 

 A construção do mundo 
igualitário necessita de encontrar 
meios de comunicação mais pro-
fundos entre o homem e a mulher, 
fato este que teria um importante 
papel na construção do mesmo, 
num trabalho lado a lado que 
certamente irá salvaguardar a 
coesão da família. Creio que o pro-

gresso das ciências sociais, psico-
lógicas, irá possibilitar um diálogo 
mais autêntico na citada relação, 
pois, ao se encontrar as dimensões 
femininas e suas extraordinárias 
potencialidades para que o mun-
do, como um todo, encontre efe-
tivamente uma saída para essa 
crise que é, sobretudo, de valores. 
Fritjof Capra, filósofo, antropólogo 
e escritor de fama mundial falou, 
certa vez, em famosa Conferência 
em Berkeley (Estados Unidos): “A 
civilização está em perigo! Só há 
uma salvação: o AMOR e o TRA-
BALHO  das mulheres!”. Afirmativa 
procedente muito séria provenien-
te de um cientista de alto nível!

 Na minha vida universi-
tária (40 anos como Professor de 
Pediatria e Adolescência na minha 
querida e inesquecível Faculdade 
de Medicina de Taubaté) tive uma 
longa convivência e experiência 
com o elemento feminino. Notei no 
trabalho diuturno e, após orientar 
dezenas de Trabalhos de Conclu-
são de Curso que ela se dedicavam 
mais, faziam os melhores traba-
lhos ( longe de depreciar os tra-
balhos dos homens!). E, elas estão 
aí, ocupando lugares de destaque 
dentro da medicina regional, esta-
dual e nacional!
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 Não tenhamos dúvida, 
visto que a aceleração histórica 
esta a exigir de todos (homens e 
mulheres) um esforço sobre-hu-
mano de superação. Que a ver-
dadeira Reforma do Código Civil 
Brasileiro no que concerne à fa-
mília, aconteça de verdade indo 
ao encontro das necessidades 
e sentimentos do nosso tempo! 
Que a violência contra a mulher 
seja fato do passado. Combata-
mos essa chaga social que nos 
envergonha e  nos apequena 
cada vez mais!

Secretaria de Obras reforça 
data para reforma de túmulos

Secretaria de 
Assistência Social 
amplia valores do Pead 
e Renda Mínima

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secre-
taria de Assistência Social di-
vulgou os novos valores dos 
programas sociais: Pead (Pro-
grama Emergencial de Auxílio 
ao Desempregado) e Renda 
Mínima a partir deste mês.

O Programa Emergencial 
de Auxílio ao Desempre-

gado   foi ampliado de R$ 
709,00 para R$ 735,74. Já 
a Renda Mínima foi de R$ 
76,50 para R$ 79,39.

De acordo com a Secre-
taria de Assistência Social, 
para ter acesso a estes be-
nefícios a família deve fazer 
inscrição no Cadastro Úni-
co, possuir renda de até 1/3 
do salário mínimo e aguar-
dar vaga conforme entrevis-
ta social no Cras.

A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefeitura 
de Pindamonhangaba infor-
ma que as reformas em túmu-
los no Cemitério Municipal 
para o “Feriado de Finados” 
poderão ser realizadas até o 
dia 28 de outubro, das 7 às 
17 horas. Vale destacar que 
as pessoas que precisarem do 
apoio da secretaria do cemi-
tério, devem se atentar ao ho-
rário de atendimento que é de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 
11 horas e das 13 às 16h30.

O “Dia de Finados”, 2 de 
novembro, contará com horá-
rio de funcionamento diferen-
ciado, das 6 às 18 horas. 

Equipe pindense conquista 3º lugar na 
“Maratona Pão de Açúcar de Revezamento-SP” 

Colaborou com o texto: 
Vanessa Muassab

A 27ª edição da “Maratona 
Pão de Açúcar de Revezamento” 
– uma das corridas de rua mais 
tradicionais e famosas do circuito 
Rio-São Paulo –, ocorreu no último 
domingo (22), na capital paulista. 

A equipe RK Runners, lidera-
da pelo professor Robson Karlos, 
Robinho, de Pindamonhangaba 
participou e conquistou o 3º lugar 
geral no pódio, etapa São Paulo.

A prova de revezamento é 
composta por três modalidades 
(equipes de dois, quatro e oito 

atletas) e duas categorias (mas-
culina e feminina). 

Os atletas Robinho, Elderson, 
Geraldo, Jonatas Alvarenga, Jo-
natas Ramos, Matheus, Rafael e 
Vinicius correram na categoria 
octeto masculino, percorrendo 
42.195 metros de maratona.

Adam Tavares

Valorizando as linguagens artísticas   

“A gente não quer só comida, a gente quer comida, 
diversão e arte”.

Este trecho da música do grupo Titãs, grande 
sucesso no fim da década de 1980, sintetiza-se com 
um apelo para que as pessoas, no geral, pudessem 
ter acesso à cultura, à arte, à diversão e ao lazer. Já 
que se alimentar é essencial ao seres. Comida e água 
são itens básicos de sobrevivência, mas as pessoas 
precisam viver, além de sobreviver.

Permitir que a população tenha acesso à cultura 
e ao lazer também é função do Estado, em todas as 
esferas. 

Ciente desse papel, o município de 
Pindamonhangaba tem realizado diversas ações de 
resgate, de apoio e de incentivo às manifestações 
artísticas, sobretudo, aquelas que valorizam as 
tradições locais e regionais. 

A exemplo disso, ao longo do ano, diversos editais, 
processos seletivos e concursos são lançados com a 
proposta de fortalecer as expressões culturais dos 
artistas da cidade. 

Além da busca por verbas estaduais e federais, os 
recursos do Fundo Municipal de Apoio a Políticas 
Culturais - política do Estado que passou a ser feita 
nesta gestão - contribuem muito para melhorar essa 
realidade.

A propósito, confira nesta edição, o resultado 
parcial do “Edital de Linguagens Artísticas 2019”!
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O time de Malha de Pinda-
monhangaba da Ferroviária/
Semelp joga neste domingo 
(29), em casa, na raia de ma-
lha do clube do Ferroviária, 
às 9 horas contra o fortíssimo 
time do Baeta Neves de São 
Bernardo do Campo. A partida 
vale vaga para as semifinais do 
“Campeonato Paulista 2019”, se 
vencer o time atinge mais uma 
meta no ano e confirma a boa 
fase da equipe, se mantendo 
entre os quatro melhores times 
do Estado de São Paulo.

Vale lembrar que Pindamo-
nhangaba já levantou a “Taça 
de Campeão Brasileiro” no 
início do ano. “É muito difícil 
manter-se nesse esporte en-

Comissão seleciona projetos para 
“Edital de Linguagens Artísticas”

Projetos classificados e 
selecionados Pessoa física
1° - Reino das Quatro Estações
2° - Pinda: Novos Escritores
Projeto Suplente classificado e selecionado Pessoa Física
3° - Aqualtune de literatura
Projetos classificados e Selecionados Pessoa Jurídica
1° - JECA – Jovens Estandartes da Cultura e Arte.
2° - Arte Cubana Viva
Projetos suplentes classificados e selecionados Pessoa Jurídica
3° - Raízes da minha terra
4° - Caminho do som
Projetos Classificados, porém, não Selecionados Pessoa Jurídica
5° - URROU
6° - Navega Pinda
7° - Estação Sarau
8° - Lisistrata-s
9° - Residência Artística em Artes Visuais
10° - Sombra RAP ao 25 de Julho – Dia da Mulher Negra

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Na última sexta-feira (20), a 
comissão de seleção do “Edital 
de Linguagens Artísticas 2019” 
se reuniu no Palacete 10 de Ju-
lho para avaliar os 13 projetos 
habilitados na fase de avaliação 
documental. No total, foram rea-
lizadas 17 inscrições.

O edital selecionará quatro 
projetos que busquem o fortale-
cimento das expressões artísti-
cas e culturais, com valor de R$ 
20.000,00 destinado a cada pro-
jeto. O valor de apoio aos projetos 
selecionados neste Edital será de 
R$ 80.000,00 sendo este recurso 
do Fundo Municipal de Apoio a 
Políticas Culturais.

Após esta fase, a divulgação 
final acontecerá a partir do dia 9 
de outubro.

 Divulgação

Divulgação

Pindamonhangaba joga pela 
classificação nas semifinais 
do “Paulista de Malha”

tre os melhores do Estado e 
do País durante o ano todo. 
São muitas competições, entre 
elas o ‘Brasileiro’ e o ‘Paulista’. 
O ‘Estadual’ é o mais difícil do 
País, assim como no futebol. 
Estamos há anos lutando entre 
os primeiros e esse ano pode-
mos fechar com chave de ouro 
com essa classificação e uma 
boa apresentação nos ‘Jogos 
Abertos do Interior’, em no-
vembro na cidade de Marília”, 
disse o atleta da Ferroviária/
Semelp e técnico da seleção de 
Pinda, Lucas Ouverney.

O time convida a todos os 
malhistas da cidade e simpati-
zantes para comparecer e tor-
cer pra Pindamonhangaba.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secre-
taria de Assistência Social 
e o Conselho Municipal de 
Assistência Social convidam 
toda a população para par-
ticipar da “IX Conferência 
Municipal de Assistência 
Social”, que será realizada 
neste  sábado (28), das 8  às 
17 horas, no auditório da 
Faculdade Anhanguera (ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, nº 3.344). O evento 
terá como tema “Assistência 
Social é um Direito: Evolu-
ção e Desafios do Suas”.

Conferências estão pre-
vistas no art. 18 da Loas 
(Lei Orgânica da Assistên-
cia Social) como meio de 
avaliar a situação da assis-
tência social e propor di-
retrizes para o aperfeiço-
amento do Sistema Único 
da Assistência Social, mos-
trando-se uma importante 
ferramenta para consolidar 
e ampliar os direitos socio-
assistenciais.

A “Conferência Munici-
pal” ocorre a cada dois anos 

No sábado acontece a 
“IX Conferência Municipal 
de Assistência Social”  

e conta com a participação 
dos sujeitos envolvidos na 
política da assistência social 
(usuários, representantes 
de usuários ou de organiza-
ções de usuários, entidades 
e organizações de assistên-
cia social e trabalhadores do 
setor) e pessoas interessa-
das nas questões relativas a 
essa política.

Devido a sua natureza de-
liberativa, as propostas fei-
tas na conferência, ao serem 
transformadas em resolu-
ção, passam a ser prioridade 
para as ações desenvolvidas 
pelo estado e município. Na 
conferência serão eleitos de 
forma paritária os represen-
tantes para a participação 
na “Conferência Estadual”, 
entre usuários, trabalhado-
res e poder público.

O evento contará com a 
presença da Prof ª Dra. Elisa 
M. Andrade Brisola, Mestre 
em Desenvolvimento Huma-
no / Departamento de Ser-
viço Social/Unitau e Mestre 
em Gestão e Desenvolvimen-
to Regional – Unis.

O bairro do Cris-
pim está prestes a 
receber uma nova 
UBS (Unidade Básica 
de Saúde), toda re-
formada e ampliada, 
para melhor aten-
dimento dos mora-
dores da região. As 
obras tiveram início 
no ano passado e es-
tão em fase final.

O projeto de re-
forma e adequação 
da unidade de saúde 
conta com 367,38 m² 
e terá consultórios 
para atendimento pe-
diátrico, ginecológico, 
odontológico e clínico 
geral. A nova recepção 
ampla e com espaço 
de espera, visa abri-
gar os pacientes com 
conforto e acolhimen-
to. Contará ainda com 
farmácia e sala de va-
cinas (que não havia 
na antiga unidade), 
posto de enfermagem, 
entre outros serviços 
que fazem parte da 
UBS. No pavimento 
superior ficará toda 
a área administrativa 
da unidade saúde.

“Iniciamos a obra 

Crispim receberá UBS ampliada e reformada
Divulgação

anunciando uma repaginação 
da unidade, mas é praticamen-
te outro prédio que vemos hoje. 
Antes os espaços eram separa-
dos por divisórias e isso não 
ocorre mais”, observou o pre-

feito Dr. Isael Domingues. “A 
população merece esse novo 
prédio, um lugar digno do aten-
dimento à população, lindo, es-
truturado e com atendimento 
humanizado”, destacou. 
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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

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Fotos: Adilson Alvarenga/CVP
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LUIZ CARLOS PINTO

Os alunos da Escola Estadual “Dr. 
Demétrio Ivahy Badaró”  foram 

recebidos pelo Presidente da Comissão 
de Eventos, Ricardo Rodrigues 
Augusto, conheceram todos os 

departamentos e gabinetes da Câmara 
de Pindamonhangaba,  interagiram 

com o vereador Ronaldo Pipas e com 
o Assessor do vereador Rafael Goffi , 

Danilo Homem de Melo

Duas Audiências Públicas para 
apresentação de dados, números, 
índices e ações do Poder Executivo 
serão realizadas esta semana no 
Plenário “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira”, na Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba. 

A primeira reunião pública 
acontecerá na sexta-feira, dia 27 
de setembro, a partir das 9 horas 
da manhã e será realizada para que 
haja a “Prestação de contas do 2° 
quadrimestre de 2019”, da Secreta-
ria de Finanças e Orçamento do mu-
nicípio. Todos os gastos, despesas e 
investimentos nas diversas áreas de 
Pindamonhangaba - como Educa-
ção, Recursos Humanos, Obras, In-
fraestrutura, etc - serão mostrados 
pelo secretário e pelos diretores da 
área �inanceira da Prefeitura.

Já a segunda audiência ocorrerá 
na quinta-feira, dia 03 de outubro, a 
partir das 15h30 e irá mostrar o Re-
latório Detalhado do Quadrimestre 
Anterior (RDQA) 2° quadrimestre 
de 2019 da Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba. Nesta audiência 
são apresentados todos os dados da 
área de saúde da cidade e são aber-
tos espaços para que os municípes 
presentes possam questionar as au-
toridades. 

As duas audiências são abertas à 
comunidade e também terão trans-
missão “ao vivo” pelo canal 4 da 
operadora de TV Net e pelo portal 
da Câmara (www.pindamonhanga-
ba.sp.leg.br). A Câmara de Pinda-
monhangaba está localizada na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 860, Mom-
baça.

Alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio da Escola Esta-
dual Dr. Demétrio Ivahy Bada-
ró, do Residencial Arco Íris, no 
bairro do Araretama, acompa-
nhados pelo professor de �ilo-
so�ia Anderson Henrique Costa 
de Oliveira, estiveram visitando 
as dependências da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba no dia 15 de agosto últi-
mo.

Os alunos foram recebidos 
pela Comissão de Eventos e 
pelo vereador Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pipas 
(PR), um dos autores do Proje-
to que criou o Programa “Esco-
la Vai à Câmara”, com intuito de 
incentivar a participação das 
crianças e jovens nos assun-
tos que envolvam os aspectos 
políticos de nossa sociedade, 
através da aproximação das 
escolas e o Poder Legislativo. 

Este Programa tem como 
objetivo geral promover a inte-

Alunos e professores da Escola 
Estadual “Dr. Demétrio Ivahy Badaró” 

visitam a Câmara de Vereadores
Os estudantes participaram do Programa “Escola Vai à Câmara” e conheceram

todo o funcionamento e a sistemática do legislativo municipal

ração entre a Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba 
e as Escolas das redes muni-
cipal, estadual e privada, per-
mitindo ao estudante compre-
ender o papel do Legislativo 
Municipal dentro do contexto 
social em que vive, contribuin-
do assim para formação da sua 
cidadania e entendimento dos 
aspectos políticos da socieda-
de brasileira.

Os alunos da Escola “Dr. De-
métrio Ivahy Badaró” conhece-
ram todos os departamentos e 
gabinetes da Câmara e, ainda, 
interagiram com o vereador 
Ronaldo Pipas e com o Asses-
sor do vereador Rafael Gof�i, 
Danilo Homem de Melo, que 
foram sabatinados pelos es-
tudantes, respondendo e ex-
plicando toda a sistemática 
legislativa, o papel do verea-
dor na �iscalização dos atos 
administrativos do município, 
bem como na legislação, com a 
elaboração das leis que regem 

Relatórios das áreas de Saúde e Finanças 
serão apresentados em Audiências Públicas

na Câmara de Pindamonhangaba

Extrato de Aditivo – 2019

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI - EPP

CONTRATO Nº 09/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 02  - 
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: Prestação de serviços de manutenção e suporte em Sistema Pabx Digital Intelbras Impacta 220.

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 09/2017 por mais 12 
(doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 25.09.2019 e termo 
final em 24.09.2020, alterado o valor mensal, a partir de 25.09.2019, de R$ 1.123,41 (um mil, cento e 
vinte e três reais e quarenta e um centavos) para R$ 1.165,78 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e 
setenta e oito centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos 25.09.2017.
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Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA

EDITAL LINGUAGENS ARTÍSTICAS – 
2019/FMAPC

SELECIONADOS E SUPLENTES

Aos vinte dias do mês de setembro de dois 
mil e dezenove, reuniram-se na sala principal 
do Palacete 10 de Julho, a comissão de 
seleção do Edital Linguagens Artísticas – 
2019/FMAPC, composta por, Cecilia de 
Lourdes Fernandes Machado, Jacqueline 
Baumgratz e Aline Damásio, que avaliou 
os treze projetos habilitados na fase de 
avaliação documental do Edital Linguagens 
Artísticas - 2019/FMAPC, sendo decidido 
pela aprovação de dois projetos titulares 
Pessoa Física e dois Pessoa Jurídica e um 
projeto suplente Pessoa Física e dois Pessoa 
Jurídica e, atendendo ao Item 4.0 deste 
Edital, segue a publicação:

Projetos Classificados e Selecionados 
Pessoa Física

1º Reino das Quatro Estações

2º Pinda: Novos Escritores

Projeto Suplente Classificado e 
Selecionado Pessoa Física

3º AQUALTUNE de Literatura

Projetos Classificados e Selecionados 
Pessoa Jurídica

1º J.E.C.A. – Jovens Estandartes da Cultura 
e Arte

2º Arte Urbana Viva

Projetos Suplentes Classificados e  
Selecionados Pessoa Jurídica

3º Raízes da minha Terra

4º Caminhos do Som

24 de setembro de 2019

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

FUNDO DE APOIO ESPORTIvO 
DE PINDAMONHANGABA 

CONvOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DIRETOR DO FAEP
 
Senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 8ª 
reunião do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba está agendada para o dia 
27/09/2019 (sexta-feira) às 15h30. (Quinze 
horas e trinta minutos), 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 modalidades beneficiadas.

 Dia: 27/09/2019 – (sexta – feira)
Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice
Presidente do FAEP

COMUNICADO DE EXTRAvIO
A empresa MARIA LUCIA CARNEIRO VILELA & CIA LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.558.602/001-82 e Inscrição Estadual nº 528.126.147-116, 
declara para os devidos fins que teve o seguinte equipamento extraviado: 
EQUIPAMENTO ECF, MARCA DARUMA AUTOMAÇÃO, MODELO ECF 
FS600, VERSÃO 01.05.00 e Nº FABRICAÇÃO DR0207BR000000111188, 
COM DATA DE LACRAÇÃO E 25/04/2008. E por ser a expressão de 
verdade firma a presente declaração.

CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE 

PINDAMONHANGABA – CMEP 
CONvOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, 
Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
de Educação de Pindamonhangaba – 
CMEP,  representantes do Poder Público 
e da Sociedade Civil, convocados a 
comparecerem na data abaixo, para a 
realização da “1ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Apresentações dos conselheiros (30 min.);
• Fala do senhor Ronaldo Pipas, do senhor 
Benedito Lobo e da senhora Maura Prado 
Vieira sobre as gestões passadas do CME 
(20 min.);
• Estudo do Regimento/leitura em grupo (40 
min.);
• Diretrizes de trabalho: eleições das Câmaras 
de Estudo (20 min.)
• Informes da Presidência (5 min.).
• Leitura e aprovação da ata (5 min.).
Data:  26/09/2019 (quinta-feira)
Horário: 18h00 (dezoito horas)
Local: APAE Pindamonhangaba, R. José 
Oliveira, 55 - Crispim, Pindamonhangaba - 
SP, 12402-250

Evalda de Andrade Silva Costa
Presidente do CME – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil e 
poder público), por favor comuniquem seus 
suplentes e justifiquem sua falta através 
do e-mail: cme@pindamonhangaba.
sp.gov.br

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 016/2019 (PMP 
28458/2019) 
Para “contratação de empresa 
especializada para elaboração de estudo 
de viabilidade técnica, econômica, 
financeira, legal e de modelagem jurídica 
para o processo de implantação e 
operacionalização da nova rodoviária de 
Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 10/10/19 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site 
www.p indamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima 
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600.  

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
187/2019 (PMP 24708/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de “aquisição 
de EPIs (equipamentos de proteção 
individual) para Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento”, para alteração do 
termo de referência. 

*** DESCLASSIFICAÇÃO 
DE PROPOSTA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
177/2019 (PMP 23428/2019) 
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria Municipal de 
Educação, desclassificou, em 24/09/2019, 
a proposta da empresa ACF Ernaine 
Comércio e Serviços Ltda, classificada 
em primeiro lugar no item 04, da 
licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais diversos (copa e cozinha, 
descartáveis, expediente e ferragens)”. 
Diante de tal desclassificação, determinou 
que a empresa classificada em segundo 
lugar, qual seja, Orla Distribuidora de 
Produtos Eireli, apresente amostra do 
item 04, em cinco dias úteis, ou seja, 
até 02/10/2019, no prédio da merenda 
escolar, à Rua Caraguatatuba, nº 13, Alto 
do Cardoso, Pindamonhangaba.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Construtor civil, advo-
gado, radialista, apresenta-
dor de TV, militar e artista 
formam a lista de experiên-
cias da vida de Seu José, um 
amante da arte da madeira 
entalhada. Nascido no inte-
rior de São Paulo, José Bru-
no Bertolusso foi descobrir 
seu dom no Paraná, aos 14 
anos, numa cidade sulista 
chamada Bandeirantes.

Seu pai fazia balsas e 
embarcações importantes, 
estímulo essencial para José 
na época. Trabalhava na 
carpintaria o ajudando e co-
meçou fazendo esculturas 
de barquinhos, quando de-
cidiu se desafiar a esculpir 
pessoas. Sua primeira obra 
foi nada menos que Floria-
no Peixoto, mais conheci-
do pela história brasileira 
como “Marechal de Ferro”.

A recomendação de seu 
pai era para que ele ven-
desse imagens de santos. 
”Dava mais dinheiro”, ele 
dizia. Até tentou. José con-
tou que mulheres mineiras 
eram loucas pela Santa Te-
resinha, conhecida como a 
‘santa casamenteira’. Ven-
deu várias obras.

José explica que exis-
tem vários tipos de ma-
deira, cada uma com sua 
qualidade e função para 
cada objetivo que o artis-
ta tem. O autor tem como 
suas preferências a ma-
deira de lei (resistente e 
ideal para obras pesadas) 
e a madeira de cedro (uma 
das melhores opções para 
esculturas).

Por sua vasta trajetória 
ao redor do mundo, conhe-
cendo diversas culturas, 
suas obras têm como base 
representações de diversas 

Prefeitura 
recebe obras de 

madeira entalhada 
do artista José 

Bruno Bertolusso

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

          Secretaria Municipal de 
Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
E MOBILIDADE

Ata da 25.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 01.07.2019.
Às quatorze horas do dia primeiro de julho 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Vigésima Quinta Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular 
e Josiel Canuto Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 24.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 24.06.2019. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR:  Sr.  Josiel Canuto Silva 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0142/18 Matheus Moreira Marcondes 
Machado. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 01 de julho de 2019. 

Ata da 25.ª Sessão Extraordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada e 02.07.2019.
Às quatorze horas do dia dois de julho 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Vigésima Quinta 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 
e presença dos senhores, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 25.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 01.07.2019. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0204/18 
Helton Bezerra da Silva. II – EXPEDIENTE: 
Ofício 029/19-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2019. 

Ata da 26.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 16.07.2019.
Às quatorze horas do dia dezesseis de julho 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Vigésima Sexta Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 25.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 02.07.2019. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0012/19 
Sandro Landim da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 16 de julho de 2019. 

Ata da 26.ª Sessão Extraordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 17.07.2019.
Às quatorze horas do dia dezessete de julho 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Vigésima Sexta 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da 
Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 

ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada em 
16.07.2019. Na ORDEM DO DIA, foram 
apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0025/19 João Bosco Pereira. II– RELATOR: 
Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0198/18 Luciano dos 
Santos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 17 de julho de 2019.
 

Ata da 27.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 22.07.2019.
Às quatorze horas do dia vinte e dois de 
julho de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Vigésima Sétima 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da 
Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 26.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 17.07.2019. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr. Vanderson 
Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0039/19 Giselle Alves Campos 
dos Santos. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto 
Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0192/18 Benedito Izaias Vitorino e 1-0023/19 
Luiz Gonzaga Nogueira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2019. 

 Ata da 27.ª Sessão Extraordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 23.07.2019.
Às quatorze horas do dia vinte e tres de julho 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Vigésima Sétima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da 
Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada 
em 22.07.2019. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0028/19 Valdemir José da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 23 de julho de 2019. 

Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 29.07.2019.
Às quatorze horas do dia vinte e nove de 
julho de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Vigésima Oitava 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da 
Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 27.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 23.07.2019. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0049/19 Melissa Amador Larios Correa. 
II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0087/18 André Felipe Bartelega Pereira, 
1-0135/18 Planeta Comercio e Reciclagem de 
Residuo e 1-0008/19 Ulisses Soares Neto. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 29 de julho de 2019.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
 A UNIMED DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIvA DE TRABALHO MÉDICO, 
com sede Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, Mombaça – Shopping Pátio Pinda, 1º andar, sala 
1, Pindamonhangaba - SP, CEP 12421-705, inscrita no CNPJ sob nº 47.565.155/0001-39, com 
registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 34.234-3, em cumprimento ao 
disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, vem NOTIFICAR os beneficiários 
relacionados, por estarem em local incerto e não sabido, que constam de nosso sistema  
mensalidades em aberto:

CARTÃO UNIMED  CPF -  BENEFICIÁRIO / RESP. FINANCEIRO
0575001067112 109578188-XX
0575050072713 047616168-XX
0575050073806 054943238-XX
0575050074605 300641268-XX
0575055900700 101665278-XX
0575090102080 326052498-XX
0575090104200 268537028-XX
0575090106070 317842618-XX
0575090106430 121951298-XX
0575090107270 046797828-XX
0575090107370 277068088-XX
0575090107670 315866708-XX
0575090108410 309271638-XX
0575090113410 309740618-XX
0575090128520 370607778-XX
0575090129400 134549478-XX
0575090129920 549131018-XX
0575090130780 336007848-XX
0575090133410 230309868-XX
0575090134210 405766908-XX
0575090134260 437795428-XX
0575090135370 369180668-XX
0575090138420 350038338-XX
0575090138490 284148848-XX
0575090982100 019365998-XX
0575090993200 929653428-XX
0575091107700 910813948-XX
0575091111290 266786218-XX

0575091115040 356135768-XX
0575091116280 303324508-XX
0575091119920 340418738-XX
0575091129930 399753188-XX
0575091138640 266786218-XX
0576058300244 340290828-XX
0576090105080 019357488-XX
0576090105090 019357488-XX
0576090113710 362933098-XX
0576090117970 218288968-XX
0576090122890 075393408-XX
0576090123230 214031708-XX
0576090123680 356918528-XX
0576090126370 297310248-XX
0576090126460 136982438-XX
0576090126810 301772258-XX
0576090126820 301772258-XX
0576090126920 043033508-XX
0576090126970 332417628-XX
0576090128720 371202278-XX
0576090128880 387956318-XX
0576090129540 402626398-XX
0576090130250 287779558-XX
0576090130380 299456718-XX
0576090130970 830957568-XX
0576090131210 404476568-XX
0576090131990 401512388-XX
0576090135280 395340538-XX
0576090136330 346750138-XX
0576090137260 285463588-XX
0576090137540 427756118-XX
0576090138270 404169598-XX
0576090138350 464310518-XX
0576090138590 249231128-XX
0576090138670 342609658-XX
0576091121750 296809368-XX
0576091122630 323221328-XX
0576091130190 404518188-XX
0576091130230 453055088-XX
0576407300046 435421918-XX
0576500075089 217567988-XX
0576501075196 614530487-XX
0576501782700 098416578-XX
0576600071414 072342468-XX
0576600073145 042349816-XX

Solicitamos, assim, a quitação imediata das parcelas em atraso, para que possa a notificante 
dar continuidade ao plano de saúde, notificando-os que, caso a quitação não ocorra no prazo 
mínimo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta, o contrato será automaticamente 
rescindido.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos a gentileza de entrar em contato com o setor 
financeiro, situado à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, sala 1 -  bairro Mombaça (Shopping 
Pátio Pinda) apresentando comprovantes.

manifestações culturais de 
diferentes cantos do país e 
afora. Aos 87 anos de idade, 
Seu José continua fazendo 
grandes obras em madeira 
e tem como futuro objetivo 
fazer um iate, assim como 
seu pai fez.

No saguão da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
todos poderão conferir 
até o final deste mês (30), 
um totem de índios ca-
nadenses, esculturas de 
moicanos, curumins, pa-
nela indígena, máscaras 
africanas, além de plan-
tas, pássaros, paisagens 
de Minas Gerais e de Fer-
nando de Noronha, até 
obras de Aleijadinho.

A exposição, viabilizada 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo, pode ser conferi-
da de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, com en-
trada gratuita.
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“Sentado na varanda de casa 
vejo o horizonte pela janela. É 
curioso o quanto a gente fa-

Entre livros e 
letras: narrativa 
da vida real 

Quer participar 
desta editoria? 

Se você tem uma história de 
superação que pode inspirar 
nossos leitores, mande para 
nós ou envie seus dados 
para contato@jornaltribuna-
donorte.net; que entraremos 
em contato. A próxima histó-
ria pode ser a sua!

‘ escrever em um blog sobre livros. Por 
conta dos textos e das resenhas que es-
crevia conheci uma leitora do blog, que 
por acaso trabalhava em uma grande 
editora. Pedi para que assim que surgis-
se uma oportunidade ela me chamasse 
para uma entrevista. Um tempo depois 
consegui uma vaga como assistente de 
marketing e senti que ali poderia ter um 
lindo caminho para trilhar. Virei analis-
ta, coordenador, criei o Departamento 
de Livros Digitais (e-books), comecei a 
buscar novos autores, até migrar para o 
editorial, cuidando de um selo que aju-
dei a construir. Paralelo a isso, mantive 
um projeto pessoal, o “Esqueça Um Li-
vro”, que ganhou bastante visibilidade. O 
projeto, baseado no conceito bookcros-
sing, consistia em esquecer livros para 
novos leitores em locais públicos. Com 
ele, inaugurei estantes fixas para troca 

de livros, bibliotecas e recebi 
o título de “Uma das razões 
para amar São Paulo” pela 
revista Época. Não sei o que 
o futuro me reserva, assim 
como ninguém sabe. O que 
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sei é que tento abraçar todas as oportu-
nidades que a vida me oferece com um 
sorriso no rosto. Está bem! Nem sempre 
com um sorriso no rosto, mas com a cer-
teza de que seguir o chamado do coração 
faz toda a diferença. A gente vai cons-
truindo a nossa história e é importante 
não se esquecer de aproveitar a jornada. 
Senão, a gente adoece. A gente sente que 
tudo foi em vão. 

Eu me chamo Felipe Brandão. 
Tenho 36 anos e este foi o 

“Inspire-se” de hoje.

cilmente esquece nossa trajetória no 
decorrer dos dias em que passamos 
ocupados. Normalmente paramos para 
pensar no quanto e como caminhamos 
quando algo ruim nos assola: a saúde 
fraca, a morte de um ente querido, a 
perda de um emprego. Falar sobre 
nós não é uma tarefa das mais fáceis, 
pode parecer presunçoso, um pouco 
egocentrista, mas colocar no papel 
parte da sua trajetória pode ser um 
ótimo exercício de gratidão! Sou 
grato por todos os momentos que me 
trouxeram até aqui. Tanto aqueles em 
que me fizeram perder o chão, como 
aqueles que me impulsionaram para 
aquilo que eu ansiava mesmo sem ter 
tanta certeza. Costumo dizer que a 
vida se encarrega de dar a direção 
se você estiver com o coração aberto. 
Como escreveu Michelle Obama em sua 
recente biografia: sua história é o que 
você tem, o que sempre terá. É algo 
para se orgulhar.

Sou editor de livros, trabalho em 
uma importante editora. Uma das 
maiores do mundo. Eu me descobri 
em meio às palavras, na oportunidade 
de encontrar novas histórias, autores e 
pessoas com quem posso aprender dia-
riamente. Coordeno um selo responsável 
por milhares de livros vendidos e autores 
nas principais listas dos mais vendidos do 
País. Se me contassem que um dia eu seria 
um editor de livros, que conheceria tantas 
pessoas que admiro, jamais acreditaria. 
Mas se eu faço um link com todas as mi-
nhas escolhas, consigo juntar as peças do 
quebra-cabeça. As horas na biblioteca 
do Bosque da Princesa...  As histórias 
que escrevia no quintal de minha tia, as 
peças na igreja, a faculdade de jornalis-
mo, o emprego na livraria, um blog sobre 
livros, o “Esqueça Um Livro”. De alguma 
forma nossas escolhas vão se aglome-
rando como uma constelação de estrelas. 

Nasci em Pindamonhangaba, em 
1983, mesmo ano em que surgia o 
Voyage 4 portas, a Rede Manchete 
fazia sua primeira transmissão, a novela 
‘Guerra dos Sexos’ tornava-se um fenô-
meno no  País e o meu primeiro gra-
diente virava o brinquedo mais desejado 
pelas crianças. Alguns quilômetros dali, 
além do oceano, era lançado o “Livro 
do desassossego”, uma das mais céle-
bres obras de Fernando Pessoa. Talvez 
por isso eu tenha nascido com tamanha 
inquietação. 

Cursei jornalismo na Universidade de 
Taubaté.  Escrevi para vários veículos, 
sem grande sucesso. Certo dia, já bas-
tante angustiado, um amigo me chamou 
para ir até São Paulo ‘tentar a sorte’. Ca-
minhamos dias e dias no centro da cida-
de procurando por qualquer plaquinha 
que dissesse “emprego”. Foram tempos 
difíceis. Com o dinheiro contado. Mas a 
vontade de fazer a vida acontecer era 
enorme... . Lembro de entrar em uma 
grande livraria, daquelas oponentes, que 
brilham aos olhos, e pensar que se fosse 
para trabalhar fora da minha área de for-
mação, que fosse com os livros que tanto 
amava. Algum tempo depois me tornava 
livreiro.  Junto com o trabalho passei a 
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