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Rotatória do “Tenda”  pode receber semáforos

Odair/Pascom

A rotatória Dr. João Pedro Cardoso, localizada entre o anel viário e rodovia Manoel César Ribeiro, importante 
acesso à zona leste da cidade, poderá receber a implantação de semáforos para melhorar a fluidez no trânsito e 
trazer mais segurança aos motoristas e pedestres que passam pelo local. PÁGINA 9

Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
15º

23º
NUBLADO UV 9

Fonte: CPTEC/INPE

PÁGINA 5

Edição do “Pinda Hip Hop” agitará o domingo
O Teatro Galpão recebe a quinta edição do “Pinda Hip Hop” neste domingo (29), a 
partir das 14 horas, com muitas danças urbanas e ‘breaking’.

Conheça a trajetória 
do padre Kleber
Com 40 anos de idade, o entrevistado 
da semana é o padre Kleber Rodrigues 
da Silva, pároco e reitor da Paróquia 
Nossa Senhora do Bom Sucesso.

PÁG. 3

“Ônibus da Saúde” 
estaciona no Bairro 
das Oliveiras

PÁG. 4

Continuam a 
inscrições para o 
“Treinão Rosa”

PÁG. 11

“Vila dos Afetos” 
promove palestra 
sobre prevenção à 
depressão

PÁG. 7

Parque da Cidade 
tem “Café Caipira” 
no domingo 

PÁGINA 7
Divulgação



Mobilidade urbana: 
ações e melhorias     

A edição de hoje vem recheada de boas notícias: 
são conquistas da área esportiva, atividades 

da Saúde e eventos culturais que a cidade receberá 
no �im de semana, incluindo o já tradicional “Café 
Caipira” no Parque da Cidade – local que terá ainda 
yoga inclusiva, o�icinas artísticas, entre outras 
atividades. 

Chamamos a atenção para a matéria relacionada 
à mobilidade urbana: por ser um dos temas mais 
debatidos da atualidade e também por estarmos 
no mês em que se celebra a “Semana Nacional do 
Trânsito” – momento em que as ações de orientação 
e de busca por um trânsito mais seguro são 
intensi�icadas. 

Por entender a importância da segurança 
no trânsito e �luidez no tráfego, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem realizado diversas melhorias 
em estradas, ruas e espaços, principalmente os que 
recebem grande número de pessoas e de eventos 
públicos.  

Apontada como um ponto crítico no trânsito 
da cidade, principalmente, em horário de pico, a 
rotatória Doutor João Pedro Cardoso, ou ‘Rotatória 
do Tenda’, como é conhecida, poderá receber a 
implantação de semáforos. 

A ação visa a melhorar a �luidez no trânsito 
e trazer mais segurança aos motoristas e aos 
pedestres que passam pelo local. Com a proposta 
de amenizar o grande con�lito que tem nessa área, a 
prefeitura solicitou um estudo de viabilidade técnico 
sobre essa melhoria.

Embora desa�iadora, se for viável, esta será mais 
uma obra que busca sanar lacunas originadas pelo 
crescimento das cidades, populacional e da frota de 
veículos.
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Ação e reação
Reprodução/InternetVimos isso na escola, lembram da 

terceira lei de Newton, depois em al-
guns momentos nos lembramos des-
ta máxima da �ísica: Para toda ação 
existe uma reação.

No voluntariado é também as-
sim, quando executamos uma ação, 
quando fazemos algo para melhorar 
o mundo exista uma ação contraria, 
ou seja, a reação.

O voluntariado tem um poder ain-
da desconhecido por muitos, mas que 
quando bem explorado, muito pode-
roso, capaz de promover transforma-
ções rápidas e e�icazes na sociedade, 
mas principalmente para quem ou 
onde recebe o trabalho voluntário e 
para quem o faz e essa é a transfor-
mação mais importante e poderosa 
que podemos desejar.

Nossa sociedade esta doente, a ra-
pidez das informações, a liquides das 
relações, a pressa pelas conquistas, 
o desespero pelo sucesso, isso tudo 
tem tornado as pessoas mais doentes 
e com consequências vistas a olhos 
nus, o aumento do número de suicí-
dios, as doenças psicossomáticas, a 
violência crescente. O voluntariado 
não é a tabua de salvação, mas com 
certeza um remédio doce que pode 
ajudar muito a minorar esta situação 
caótica em que o mundo e nosso país 

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.

vive. O voluntariado é uma válvula de 
escape, onde conseguimos enxergar 
uma realidade escondida por tapa-
deiras do nosso dia a dia, com o traba-
lho voluntário realizamos coisas que 
não nos é dado oportunidade em nos-
sa corrida pela busca da liderança in-
sana, o trabalho voluntário nos apro-
xima daqueles que temos insistido 
em �icar longe ou não ver, os menos 
favorecidos e socialmente excluídos, 
os incapazes, os que tem pro�issões 
invisíveis e aquilo tudo que não é “bo-
nito” para ser mostrado ou exposto.

O trabalho voluntário é um remé-
dio sim para tornar esta sociedade 
mais transparente, mais emocional-
mente inteligente, mais justa.

Quanto o trabalho voluntário 
pode fazer por todos nós, só será 
possível descobrir com um maior en-
gajamento, maior conhecimento do 
assunto e maior difusão desta pratica 
como uma alternativa para a sobrevi-
vência do nosso planeta.

Podemos fazer muito, mesmo que 
sozinhos, mas tenha a certeza que 
juntos podemos muito mais. Acom-
panhe o que faço, a que me dedico 
no meu instagranser_voluntario e me 
conte suas ideias, suas angustias com 
relação ao tema que busco tratar de 
forma mais abrangente possível e as-
sim juntos podemos construir mais 
informações e assim divulgar esta 
causa por todos os cantos.

Centro comunitário da Vila Suíça 
oferece aulas de balé para crianças

O centro  comunitário da 
Vila Suíça, em Pindamonhan-
gaba, está com vagas abertas 
para aulas de balé. As ativida-
des acontecem todas as quin-
tas-feiras, das 18 às 20 horas. 
A oferta cultural se destina a 
crianças com idade de 5 a 12 
anos. O valor da mensalidade 
é de R$20.

Os interessados podem 
procurar a professora Ana 
Paula no referido centro co-
munitário, no horário da aula. 
Outra opção é entrar em con-
tato com Patricia pelo telefo-
ne (12) 99107-5153.

Além do curso de balé, o 

espaço conta com o�icinas de 
outras modalidades, como gi-
nástica localizada e pilates. O 

centro comunitário da Vila Su-
íça está localizado na rua Fran-
cisco Ademar Fonseca, n° 90.

Reprodução/Internet

Salesianos promovem corrida bene�icente
Colaborou com o texto: 

Vanessa Muassab
A manhã do domingo (22) 

foi marcada pela “3ª Corrida 
de Dom Bosco 2019”, com a 
largada na rua São João Bosco, 
em frente ao Salesianos. 

O objetivo era promover 
por meio da corrida, a prática 
esportiva e a ação solidária, 
em prol das obras sociais.

O grupo de Escoteiro “Levi” 
esteve presente na atuação de 
distribuição de água aos par-
ticipantes, com crianças do 
ramo Lobinho e jovens do 
ramo Escoteiro. “Foi um mo-
mento de praticar uma boa 
ação e ainda se divertir jun-
to aos participantes, mes-
mo com a manhã gelada do 
domingo”, comentou a che-
fe Izilda, responsável pelos 
“Lobinhos”.

Além da prefeitura local 
e diversos patrocinadores, a 
corrida teve como iniciativa e 
apoio Chico Losil e realização 
do colégio Salesianos Pinda-
monhangaba.

As modalidades princi-
pais foram: caminhada de 
5km e corrida de 5km e 
de 10km.

Divulgação

Começa “Expo Ciee” na região
A “Expo Ciee São José dos 

Campos” chega à sua segunda 
edição. O evento gratuito reu-
nirá cerca de 10 mil pessoas 
entre esta sexta-feira (27) e 
sábado (28), no Cefe – Cen-
tro de Formação do Educador 
(Parque da Cidade). Por lá, os 
visitantes encontram variados 
conteúdo, oportunidades, ser-
viço e entretenimento. 

Os jovens e adolescentes 
poderão ser encaminhados 
para o mundo do trabalho no 
espaço Vagas Ciee. Ao todo se-
rão 350 vagas de estágio e 150 
para aprendizes.

Com 36 palestras, cada uma 
com duração de 30 minutos, a 

edição deste ano vai abordar 
temas, como �inanças pesso-
ais, LinkedIn e dicas de como 
se portar em uma entrevista. 
Na  “E-tep Arena Games”  es-
tão disponíveis gratuitamente 
jogos. Os visitantes também 
poderão interagir ou partici-
par de uma simulação no “Re-
alidade Aumentada”. Ainda 
haverá o espaço “Just Dance” e 
o caminhão do “PlayStation na 
Estrada”, que vai contar com 
cinco estações de games e um 
óculos de realidade virtual. 

As instituições de ensino 
presentes na feira ofertarão 
descontos integrais e parciais 
em seus cursos. 

Divulgação
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Ilustração

Bairro das Oliveiras recebe “Ônibus da Saúde” 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba, realiza evento 
em homenagem ao dia mundial 
do coração, nesta sexta-feira 
(27), na Praça Monsenhor Mar-
condes, das 8 às 12 horas.

O evento contará com a equi-
pe da Unimed Preventiva, 
Colégio Tableau e Etec “João 
Gomes de Araújo”, com gru-
pos de nutrição e educado-
res físicos que irão orientar 
a população sobre cuidados 
que devem ser tomados para 
a manutenção de uma vida 
saudável.  Aferição de pres-
são, orientação nutricional e 
orientação do educador físi-
co estão entre as atividades 
propostas no dia. O “Dia do 
Coração” é mundialmente ce-
lebrado no 29 de setembro, 
tendo alertas diretos para as 
doenças cardiovasculares.

Atendimento 
odontológico 
do Castolira é 
transferido 

Shopping  recebe ação do “Setembro Azul”

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na próxima segunda-feira 
(30), o bairro das Oliveiras, na 
zona rural de Pindamonhangaba, 
receberá o atendimento do “Ôni-
bus da Saúde”. O trabalho é rea-
lizado pela Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba desde abril 
deste ano.

O atendimento será das 9 às 
16 horas, com consulta médica e 
consulta de enfermagem. Serão 
16 vagas de manhã e 16 vagas no 
período da tarde, por ordem de 
chegada. Segundo informações 
da Secretaria de Saúde, todas as 
segundas-feiras o ônibus está em 
uma região rural da cidade.

Além do “Ônibus da Saúde”, os 
moradores do bairro das Olivei-
ras contarão com o “Varal Soli-
dário”, do Fundo Social de Solida-
riedade, com a doação de roupas 
que foram arrecadadas durante a 
“Campanha do Agasalho 2019”.

 A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba informa que te-
rão início reforma e adequações 
na unidade de saúde do Castoli-
ra. Durante o período de obras, 
os atendimentos odontológicos 
do local serão remanejados para 
o postinho do Cidade Nova, que 
conta com uma estrutura maior 
e poderá absorver a demanda. A 
intenção é que os pacientes do 
Castolira não fiquem sem a as-
sistência odontológica.

Divulgação

Segundo Dados da 
OMS (Organização 
Mundial da Saúde), 
14% da população 
brasileira enfrenta al-
gum nível de surdez, 
totalizando 28 mi-
lhões de pessoas. Com 
o intuito de conscien-
tizar o público do Sho-
pping Pátio Pinda em 
relação à realidade vi-
vida por esse público, 
a Inilibras (Instituição 
de Educação e Cultu-
ra) realiza, no centro 
de compras e lazer, 
uma ação super espe-

cial em celebração do 
Setembro Azul, mês 
de conscientização da 
cultura surda.

A programação do 
evento gratuito conta 
com curso de libras 
para surdos, pales-
tras, contação de his-
tórias (com a partici-
pação de intérprete), 
apresentação musical 
e sorteio de brinde. 
As celebrações acon-
tecem no sábado (28), 
das 14 às 20 horas, no 
corredor da Ri Happy 
do shopping.

Pindamonhangaba realiza o “Dia 
do Coração” nesta sexta-feira
O evento conta com aferição de pressão, orientação nutricional e 
orientação do educador físico

Aferição 
de pressão, 
orientação 
nutricional e 
orientação 
de educador 
físico estão 
entre os 
serviços 
gratuitos

Divulgação

O evento é gratuito e terá diversas atividades, como a apresentação do Projeto “Mãos que Encantam”



Continuam a inscrições para o “Treinão Rosa”

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2019

esportes

4

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

As inscrições para o “Treinão 
Rosa” 2019 continuam a todo 
vapor! Os interessados deverão 
realizar a inscrição o mais rápido 
possível, pois as vagas são limita-
das. O evento é uma realização do 
GAPC (Grupo de Apoio às Pesso-
as com Câncer) em parceria com 
o Fundo Social de Solidariedade, 
e apoiado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Com lema solidário “Você e 
mais um amigo tiram uma pessoa 
da fila do SUS”, o “Treinão Rosa” 
é uma corrida que visa conscien-
tizar sobre a prevenção do cân-
cer de colo de útero e de mama. 
O evento acontece no dia 27 de 
outubro, às 9 horas, no Parque da 
Cidade. De acordo com informa-
ções dos organizadores, no últi-
mo ano, foram arrecadados apro-
ximadamente 12 mil reais, e foi 
possível realizar 210 exames. Os 
participantes do “Treinão Rosa” 
poderão escolher duas modalida-
des: caminhada de um quilôme-
tro, corrida de 5 ou 10 quilôme-
tros.

As inscrições terão o valor R$ 
30 e garantem camiseta e me-
dalha pós-treino. Elas podem 
ser feitas com a Turma da Cor-
rida (99151-3483), RK Runners 
(99186-6398), Sou + Turma da 
Corrida (98190-0506), Espa-
ço FIT (98255-3051), Daniela 
(99189-3491) ou no Fundo Social 
de Solidariedade (3643-2223 ou 
na rua Deputado Claro César, 53, 
centro) ou ainda no GAPC (3613- 
4901 ou na rua Doutor Souza Al-
ves, 369 – centro de Taubaté).

A retirada do kit pode ser fei-
ta no dia 26 de outubro, das 10 
às 20 horas, no Shopping Pátio 
Pinda ou no dia da corrida, 27 

Jucélia Batista

de outubro, no Parque da Cidade 
das 7h30 às 9 horas. Para mobi-
lizar ainda mais a solidariedade 
o GAPC deixa aberto o convite 
para a doação de fraldas geriátri-
cas para aqueles que desejarem, 
a doação poderá ser feita no mo-
mento de entrega dos kits.

O “Treinão Rosa” é uma corrida que visa conscientizar sobre a prevenção do câncer de colo de útero e de mama

Inscrições abertas 
para o “1º Campeonato 
Estadual de e-Sports”  

Apaixonados por games po-
dem se inscrever para o primeiro 
“Campeonato Estadual de Jogos 
Eletrônicos do Estado de São Pau-
lo”. A competição passa a fazer 
parte do calendário de eventos da 
Secretaria de Esportes.

Os gamers têm até o dia 2 de 
outubro para se cadastrar no site 
oficial do torneio. A primeira edi-
ção contempla os jogos “League Of 
Legends”, “Counter Strike” e “Dota 
2”. O torneio terá seletivas dispu-
tadas a partir do dia 4 de outubro. 

Das oitavas de final, até a gran-
de decisão, todas as partidas se-
rão transmitidas online e também 
pelo BandSports. A final das com-

petições está marcada para 23 de 
novembro.

“O Governo do Estado de São 
Paulo acompanha atentamente a 
tudo o que acontece no esporte. 
Adicionando os esportes eletrô-
nicos ao nosso calendário, de-
monstramos a importância que 
esse segmento tem alcançado e, 
portanto, tem méritos para estar 
entre os pontos de ação do Gover-
no do Estado de São Paulo”, afir-
mou o secretário de Esportes do 
Estado, Aildo Rodrigues Ferreira.

A competição é organizada 
por meio de uma parceria entre a 
Secretaria de Esportes e a Talent 
Experts.

Inscrições devem ser feitas no site oficial do torneio

Reprodução/Internet

Pindense vence “Campeonato Latino 
Americano de Jiu-Jitsu Esportivo 2019”

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A atleta Maryane Lopes, 
de apenas nove anos de idade,  
representou Pindamonhanga-
ba, através do projeto Rayane, 
competindo e vencendo, no 
último dia 15, o  “Campeonato 

Latino Americano de Jiu-Jitsu 
Esportivo 2019”. Torneio ocorri-
do em São Lourenço (MG) com 
a organização da CBJJE (Confe-
deração Brasileira de Jiu-Jitsu 
Esportivo). 

Com  a vitória, a pindense 
soma 18 medalhas conquis-
tadas no esporte. “Agradeço 

aos meus senseis, meus pais e 
minha equipe pelo apoio. Tudo 
o que estou ganhando dedico a 
eles”, reconheceu a lutadora.

Somente neste ano, Marya-
ne se consagrou vice-campeã 
brasileira e garantiu o bronze 
no “Mundial de Jiu-Jitsu Espor-
tivo 2019”. 

Divulgação
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Padre Kleber fala sobre sua missão à 
frente da Paróquia NS do Bom Sucesso

Com 40 anos de idade, o entrevistado 
da semana é o padre Kleber Rodrigues da 
Silva, pároco e reitor da Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, atual presiden-
te da Associação dos Liturgistas do Brasil 
e membro da CNBB (Comissão de Litur-

gia da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil). Nesta entrevista, padre Kle-
ber fala sobre sua trajetória, seu trabalho 
na paróquia e sobre o potencial turístico 
da Igreja Matriz da cidade, que neste ano 
celebrou 312 anos de fundação. 

Aniversário: 24 de outubro de 1978
Local Nascimento: São Luiz do Paraitinga-SP
Prato Preferido: Massas
Hobby: Criação Gráfica
Time de Futebol: Palmeiras
Programa de TV: Referentes à Jornalismo (Bandnews)
Filme: “O extraordinário”
Livro: No momento estou lendo “A espiritualidade a partir de si 
mesmo”de Anselm Grum & Meinrad Dufner.

Paróquia completou 312 anos

TN- Quando assumiu os trabalhos 
na paróquia e quais as mudanças já 
implantadas na vida da comunidade?

Assumi a Paróquia em 22 de julho 
de 2017. Já são dois anos e dois meses à 
frente deste trabalho. As mudanças vêm 
principalmente no aspecto motivacional, 
da consciência de sermos uma paróquia 
formada por mais 11 comunidades urba-
nas e rurais, que devemos trabalhar em 
unidade, e não como realidades isoladas. 
Costumo dizer que “muita gente passa 
pela matriz, mas nem todos são daqui”, já 
tem sua ligação e compromissos com as 
paróquias dos bairros, mas mantem uma 
ligação afetiva com a Matriz.

Um acréscimo que fizemos logo que 
chegamos, foi a implantação da “missa do 
meio-dia”, que ocorre de terça a sexta-fei-
ra às 12h10 que conta com uma grande 
participação de pessoas que atuam no 
comércio. Outra ação foi fortalecer o Con-
selho Paroquial de Pastoral como instân-
cia de decisões e comunhão e desenvolver 
uma “marca de identidade visual” aplica-
da às nossas peças publicitárias. 

TN- Quais os novos projetos e desa-
fios que o senhor gostaria que tornas-
se realidade na paróquia?

No âmbito pastoral, o fortalecimento 
das ações que promovam a dignidade da 
pessoa e abertura das pastorais, renova-
ção de ideias e no modo de ser Igreja. No 
âmbito administrativo, ampliar o mode-
lo de gestão centralizada que estamos 
fazendo e ampliar a participação dos fiéis 
no dízimo paroquial. No âmbito estrutu-
ral, restauro da Igreja Matriz e da Igreja 
São José e do Centro de Pastoral, como 
três referencias para o desenvolvimento 
dos aspectos pastorais, administrativos e 
religiosos. 

TN- Como o senhor vê a participa-
ção da comunidade na paróquia e nos 
projetos de pastorais e qual a forma 
de conquistar maior presença dos 
católicos nestas atividades?

Seguir Jesus Cristo, é abraçar a 
cruz. Ele mesmo deixa isso claro: “Se 
alguém quiser me seguir, renuncie a 
si mesmo, tome sua cruz e me siga” 
(Mateus 16,24). Abraçar a cruz signifi-
ca, assumir uma causa. As comunidades 
pertencentes à paróquia vem aderindo 
a este projeto de integração de uma 
forma muito positiva, sentem-se a cada 
dia como de fato uma rede de comuni-
dades que caminham juntas no mesmo 
ideal. A primeira forma de atração ou 
de conquista é feita pelo testemunho. O 
desafio está na forma como transmiti-
mos a nossa relação com Jesus Cristo. 
Se nossa relação for casual, sazonal, 
transmitiremos que basta ir à Igreja 
quando estamos com problemas, já se a 
minha relação é de discípulo e de filho 
de Deus que estabelece um sentimento 
filial, participo com a consciência de 
que devo envolver-me cada vez mais no 
compromisso da fé. 

Ser uma Igreja Misericordiosa, que 
não perde sua essência, a sua caracterís-
tica de promotora da fé.  não podemos 
entender o ser Igreja como um lugar onde 
“busco uma mercadoria”, mas me relacio-
no com uma pessoa, Jesus Cristo.

TN- O Santuário Nossa Senhora do 
Bom Sucesso é um templo religioso 
de grande riqueza histórica e cultural 
para a nossa região. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso é padroeira da cidade. 
É um desafio grande trabalhar numa 
paróquia com essas duas situações?

O grande desafio está no contexto ur-
bano. A insensibilidade, a pouca adesão, 
os elementos que caracterizam a fé da 
grande maioria torna-se o elemento a ser 
trabalhado. Estou aprendendo muito com 
esta realidade urbana, bem diferente da 
realidade em que trabalhava em Caçapa-
va, na Paróquia situada no bairro. Tudo 
é aprendizado e agradeço muito a Deus 
pela oportunidade de estar desenvolven-
do este trabalho com um grande cresci-
mento pessoal e ministerial.

O santuário tem um grande potencial 
turístico, penso que devemos ampliar o 
diálogo com os empresários, as diversas 
associações para unirmos forças para 
resgatar esta condição e a memória da 
padroeira de Pindamonhangaba. Isto já 
tem sido feito com o apoio da Prefeitura . 

 

TN- Qual a estrutura de funciona-
mento da paróquia? Quantos funcio-
nários e comunidades participam 
deste trabalho?

A paróquia é constituída por comuni-
dades urbanas: São Joaquim (Boa Vis-
ta), Santo Antônio (Bosque), São Pedro 
(Beira Rio) e São Lourenço (Mombaça); 
e por Comunidades Rurais: Imaculada 
Conceição (Mandu), São Geraldo Magela 
(Cerâmica), Santa Cruz (Martins), Santa 
Rita de Cássia (Bonsucesso), São Vicente 
de Paulo e Santa Teresinha (Piracuama) 
e São João Bosco (Oliveiras).Temos nossa 
secretaria paroquial, com atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e 
no sábado das 8 às 12 horas, com aten-
dimento de confissões e aconselhamento 
pastoral. Temos sete funcionários.

TN- Recentemente a Paróquia 
implantou um novo site. Quais os 
serviços e o que as pessoas podem 
encontrar neste site?

No processo de comunicação, a pa-
róquia implantou um novo site, onde as 
pessoas tem acesso às informações da 
Igreja no mundo e das atividades paro-
quiais. É possível, através do site, acender 

uma vela virtual, fazer pedidos de oração, 
marcar intenções de missa e contribuir 
com o dizimo através de boleto bancário 
e de cartão de crédito. (www.paroquia-
bomsucesso.com.br)

TN- Conte-nos um pouco sobre o 
padre Kleber. Qual a sua formação? 
Como nasceu essa vocação para o sa-
cerdócio e quais os trabalhos desen-
volvidos desde sua ordenação?

Sou o caçula de 12 filhos, natural de 
São Luis do Paraitinga-SP, ingressei no 
Seminário Diocesano Santo Antônio, em 
Taubaté, em 1995 para cursar o segundo 
e terceiro anos do Colegial. Depois foram 
três anos de filosofia e quatro anos de 
teologia.

Senti o chamado para o sacerdócio, 
por ocasião de um retiro de coroi-

PiNg PoNg

A Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Sucesso é a mais antiga da cidade 
e completou 312 anos de fundação 
neste ano. Após a constituição de um 
pequeno núcleo de povoação no fi-
nal do século XVII, a pequena capela 
de São José (edificada onde hoje é a 
atual Praça do Quartel) ficou peque-
na e assim um novo templo foi cons-
truído exatamente onde se encontra 
hoje a Igreja Matriz de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. 

As obras da pequeCna igreja fo-
ram terminadas pelo seu primeiro vi-
gário, o padre João de Faria Fialho e 
inaugurada em 26 de julho de 1707. 
Com o crescimento da cidade, em 
1841, por iniciativa de Monsenhor Ig-
nácio Marcondes, a igreja primitiva 
foi totalmente reedificada, sob o co-
mando do arquiteto Francisco Antô-
nio Pereira de Carvalho “Chiquinho 
do Gregório”, tendo sido inaugurada 
em 1853. O templo ainda passou por 
reformas e melhorias em 1890 com 
Cônego Tobias, em 1909 com padre 
Ângelo Gaza e em 1941 e 1952 com 

monsenhor João José de Azevedo 
(pároco que mais tempo permane-
ceu a frente da paróquia, 1924-1975).

Em cerimônia presidida pelo bis-
po Dom Antônio Afonso de Miranda, 
o templo foi elevado à categoria de 
Santuário Mariano Diocesano em 24 
de junho de 1988, quando o pároco 
era Benedito Gil Claro. 

nhas, com 11 anos, quando meditava a 
passagem bíblica, João 10,10, que fala 
do bom pastor que dá a vida por suas 
ovelhas. Senti uma voz que dizia: você é 
meu. Desde então o caminho começou a 
ser percorrido. Sou formado em filoso-
fia, teologia e comunicação social com 
ênfase em publicidade e propaganda 
e pós-graduando em Gestão Eclesial e 
Paroquial. Como seminarista, desenvol-
vi atividades pastorais, na Paróquia São 
Vicente de Paulo (Taubaté), Paróquia 
São Benedito (Pindamonhangaba), 
Paróquia São José (Tremembé) e Paró-
quia Nossa Senhora da Boa Esperança 
(Caçapava). Após minha ordenação fui 
nomeado vigário paroquial da Paró-
quia Nossa Senhora da Boa Esperança 
(Caçapava), assumi como pároco da 
Paróquia São José Operário (Caçapava) 
e agora em Pindamonhangaba.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Divulgação



Tribuna do Norte

poder legislativo
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2019

6

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 

2º Secretário 

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

 

ORDEM DO DIA
34ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 30 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Proposta de  Emenda à  Lei Orgânica n° 02/2019, da Mesa Diretora, que “Revoga o § 
6° do Artigo 136-A da Lei Orgânica Municipal”. (2° turno)
II. Projeto de Lei n° 60/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Avenida Rimerso Giovanelli a Avenida 02 do Loteamento Residencial 
Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 63/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Prof. Luiz Savio Neto a Rua 02 do Loteamento Residencial Santa 
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 64/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Rua Maria Luiza Bartolomeu Silva de Oliveira a Rua 03 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
V. Projeto de Lei n° 68/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que 
“Denomina de Rua Aparecida da Cunha de Camargo a Rua 08 do Loteamento Residencial 
Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
VI. Projeto de Lei n° 71/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Denomina de Avenida da Esperança a Avenida 01 do Loteamento Residencial Santa 
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
VII. Projeto de Lei n° 129/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Denomina a Rua 
22 (vinte e dois) d o bairro Shangri-lá, Pindamonhangaba/SP, de Rua Dra. Rosely Kobbaz 
Paim Kassab”.
VIII. Projeto de Lei n° 144/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Denomina a Praça 
localizada no bairro Vila Verde, entre a Avenida Dr. Antônio Pinheiro Júnior, e o início da 
Avenida Nagib Kalil, de PRAÇA DA CAPELA”.

Pindamonhangaba, 25 de setembro 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 - Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2019 - Esta 
proposta refere-se a revogação de um artigo da referida Lei e se faz necessária em virtude da 
ADIn n° 2135736-92.2019.8.26.0000 proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, que aponta 
que o dispositivo ora revogado viola o princípio federativo, que se manifesta na repartição 
constitucional de competências, de observância obrigatória pelos Municípios por força do 
disposto no art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
Os Projetos de Lei nº. 60/2019, 63/2019, 64/2019, 68/2019, 71/2019, 129/2019 e 144/2019  - 
Tratam-se de projetos de denominações de logradouros públicos conforme descritos nas suas 
ementas.
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Robson Monteiro

Os vereadores de Pindamo-
nhangaba aprovaram nesta se-
gunda-feira, dia 23 de setembro, 
os 5 Projetos de Lei que estavam 
relacionados na Ordem do Dia da 
33ª Sessão Ordinária de 2019. A 
reunião pública foi realizada no 
Plenário “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira”.

Após a leitura do expediente, 
dos requerimentos da noite e da 
discussão no plenário, os parla-
mentares iniciaram as votações 
com o Projeto de Lei n° 79/2019, 
do vereador Rafael Gof�i Moreira 
(PSDB), que “Denomina a Avenida 
05 (cinco) do Loteamento Santa 
Clara, Pindamonhangaba/SP, de 
Avenida Dr. Paulo Emílio de Almei-
da”. O documento recebeu aprova-
ção unânime.

Paulo Emílio de Almeida
Nascido em Paraisópolis/MG 

em 17 de setembro de 1933, era 
�ilho de Álvaro Augusto de Almei-
da e Alzira de Carvalho Almeida. 
Ficou órfão de mãe aos 3 anos de 
idade e foi carinhosamente acolhi-
do e cuidado pela segunda esposa 
de seu pai, a Sra. Maria Rosa de 
Almeida. Sempre muito estudioso 
e sedento de conhecimento, es-
colheu o Direito como a pro�issão 
sobre a qual colocaria toda a sua 
dedicação. Formou-se na Univer-
sidade de Minas Gerais em 1957, 
retornando a Paraisópolis, em se-
guida, e constituindo família com 
Maria Celina de Carvalho Almeida 
em 1959. Mudou-se para Pinda-
monhangaba em 1963, com a es-
posa e o �ilho mais velho, estabe-
lecendo-se como Advogado num 
escritório particular. Educou seus 
�ilhos sob as regras cristãs e teve 
deles um retorno à altura: hones-
tidade, �idelidade, benevolência e 
honradez. 

No campo pro�issional, após 
um tempo de trabalho autônomo, 
foi convidado para atuar como Ad-
vogado na fábrica de papéis Cícero 
Prado, posteriormente denomi-
nada Companhia De Zorzi de Pa-
péis. Foram 28 anos de dedicação 
à empresa, exercendo a pro�issão 
de forma leal e digna. Trabalhou 
como advogado autônomo até os 
82 anos de idade. Durante o pe-
ríodo de trabalho ativo, honrou 

Vereadores apoiam Projetos de Lei 
e ruas e estrada terão novos nomes 

em Pindamonhangaba
Plenário também aprovou o Projeto de Lei que altera dispositivo em Lei Municipal de 2008 

que trata do Pedágio Municipal

igualmente a pro�issão de outras 
formas, tendo sido Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil — 
OAB, em Pindamonhangaba, em 
1991. Dr. Paulo Emílio foi um dos 
Advogados que mais lutou para 
a criação da Subsede da OAB em 
Pindamonhangaba, pois ela era 
subordinada à subsede de Tauba-
té. Completamente integrado à 
sociedade pindamonhangabense, 
participou de diretorias diversas, 
de instituições como o Clube Lite-
rário e a Associação Internacional 
de Lions Clubes. Dr. Paulo Emílio 
semeou amizade em vários locais 
de Pindamonhangaba, sendo que-
rido e estimado por todos aqueles 
que tiveram a oportunidade de co-
nhecê-lo e admirá-lo. Deixará para 
esta cidade, e para seus entes que-
ridos, muita saudade, bons exem-
plos e o agradecimento eterno. 

Shangri-lá
Na sequência, o plenário apre-

ciou – e aprovou por 10 a zero – o 
Projeto de Lei n° 123/2019, do 
vereador Rafael Gof�i Moreira, que 
“Denomina a Rua 21 do bairro 
Shangri-lá, de Rua Wilson de Oli-
veira Costa”.

Wilson de Oliveira Costa – Pió 
Nascido em 23 de agosto de 

1946, é o primeiro dos seis �ilhos 
(Dulce, Carlos, Nelson, Vera e Pau-
lo) do casal José Costa Filho (fun-
cionário público do Estado e Pre-
feitura) e de Adelaide de Oliveira 
Costa. Estudou no Grupo Escola Dr. 
Alfredo Pujol. O apelido Pió veio 
dos bancos escolares, quando o 
saudoso professor Jairo Monteiro 
pediu à turma de sua classe redi-
gir uma redação. Preocupado mais 
com o futebol do que com as ativi-

dades escolares sua redação �icou 
incompleta e respondeu ao profes-
sor que sua redação foi a ‘pió’ da 
sala. O apelido pegou e foram mais 
de 50 anos conhecido em toda a 
cidade como ‘Pió’. Em sua adoles-
cência destacou-se por sua habili-
dade esportiva sendo um exímio 
jogador de futebol disputando por 
muitos anos campeonatos da Liga 
Municipal pela equipe do Bela Vis-
ta (conhecido time da região do 
bairro das Campinas). Começou a 
trabalhar cedo como entregador 
de compras e juntando suas eco-
nomias após alguns anos, alugou 
um ponto comercial na rua Cam-
pos Sales, onde durante 8 anos 
funcionou o Bar do Pió, tradicional 
ponto de encontro de comercian-
tes e trabalhadores da cidade.

Casou-se em 23 de março de 
1974 com Tania Dulce Pereira Cos-
ta, com quem �icou casada por 36 
anos tendo três �ilhos Alexandre, 
Wilson Júnior e André. Em 1982, 
transferiu seu ponto para a Rua 
dos Andradas, onde permaneceu 
mais 28 anos criando uma fregue-
sia �iel e amiga através de seu bom 
humor e atendimento descontra-
ído. Faleceu em 08 de junho de 
2010 recebendo as homenagens 
de muitos amigos e deixando seu 
legado de trabalho, honestidade e 
alegria, orgulhando em ter passa-
do por essa vida sem inimigos.

Avenida Arthur dos Santos
O terceiro documento aprovado 

foi o Projeto de Lei n° 153/2019, do 
vereador Roderley Miotto (PSDB), 
que “Prolonga a denominação da 
Avenida Arthur dos Santos (antiga 
avenida n° 01), localizada no Lote-
amento Industrial Água Preta”. Se-
gundo o autor, a Avenida n°. 01 do 
Loteamento Industrial Água Preta 
recebeu a denominação de ‘Arthur 
dos Santos’, por meio da Lei Muni-
cipal n°. 5.019/2010 e com o pas-
sar dos anos ocorreu a expansão 
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RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)ago/2019jul/2019jun/2019mai/2019abr/2019mar/2019fev/2019jan/2019dez/2018nov/2018out/2018set/2018

Inscritas em
Restos a Pagar não

Processados -
2018 (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 443.260,72 440.505,16 575.185,25 583.379,34 434.760,63 475.887,38 438.676,98 443.301,91 477.204,79 468.315,97 552.467,69 441.329,31 5.774.275,13

   Pessoal Ativo 443.260,72 440.505,16 575.185,25 583.379,34 434.760,63 475.887,38 438.676,98 443.301,91 477.204,79 468.315,97 552.467,69 441.329,31 5.774.275,13

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 357.801,55 354.854,99 488.354,36 441.081,43 343.428,24 391.874,42 349.730,19 357.726,72 390.419,90 374.948,06 458.195,59 355.057,54 4.663.472,99

      Obrigações Patronais 85.459,17 85.650,17 86.830,89 142.297,91 91.332,39 84.012,96 88.946,79 85.575,19 86.784,89 93.367,91 94.272,10 86.271,77 1.110.802,14

      Benefícios Previdenciários

   Pessoal Inativo e Pensionistas

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

      Pensões

      Outros Benefícios Previdenciários

   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração
   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 443.260,72 440.505,16 575.185,25 583.379,34 434.760,63 475.887,38 438.676,98 443.301,91 477.204,79 468.315,97 552.467,69 441.329,31 5.774.275,13

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 456.527.274,11

(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 456.527.274,11 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 5.774.275,13 1,26

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 27.391.636,45 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 26.022.054,62 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 24.652.472,80 5,40

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS FABIANO ROSA DO AMARAL FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 830.938.268-53
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do distrito industrial e consequen-
temente da avenida citada teve a 
necessidade do prologamento da 
denominação, a �im de regularizar 
o logradouro.

Estrada Vicinal
Em seguida, o plenário iniciou 

a deliberação – e consequente pro-
moveu a aprovação – do Projeto 
de Lei n° 154/2019, do vereador 
Janio Ardito Lerario (PSDB), que 
“Denomina uma Estrada Vicinal 
de Clarindo Augusto dos Santos”. 
A estrada é vicinal e �ica paralela 
à Rodovia Presidente Dutra, com 
início na Avenida José Monteiro 
Machado César, estendendo-se até 
o Posto Batistela (antigo restau-
rante Joia da Dutra).

Isenção de Pedágio
E, por último, aconteceu a vota-

ção e aprovação do Projeto de Lei 
n° 155/2019, do vereador Jorge 
Pereira Alves – Jorge da Farmácia 
(PR), que “Altera o dispositivo da 
Lei Municipal n° 4.794, de 06 de 
maio de 2008”. O documento apro-

vado prevê, em seu artigo 1º, que 
a alínea ‘b’, do artigo 2°, da Lei n.° 
4.794, de 06 de maio de 2008 pas-
sa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 2° Estarão isentos desta 
cobrança os veículos automotivos 
com as características abaixo rela-
cionadas:

b) Os veículos não o�iciais dos 
membros da polícia federal, polí-
cia rodoviária federal, polícia fer-
roviária federal, polícia militar, do 
corpo de bombeiros, das forças ar-
madas, agente penitenciário, me-
diante prévio cadastro da placa; 
(Redação dada pela Lei Ordinária 
n° 5.305, de 09 de dezembro de 
2011).”

Jorge da Farmácia argumentou, 
em sua justi�icativa ao plenário, 
que “o presente projeto acrescenta 
a isenção de cobrança de veículos 
para a categoria ‘Agente Penitenci-
ário’, considerando que é uma ati-
vidade relacionada às demais ca-
tegorias apresentadas, e tido como 
atividade de segurança pública”.
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Divulgação

Teatro Galpão sedia 
o “5° Pinda Hip Hop”

 Museu promove noite de “Cinema Peregrino”

Parque da Cidade tem 
“Café Caipira” no domingoHoje haverá sessão 

solene da APL no 
Palacete 10 de Julho  

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Teatro Galpão recebe a 5ª 
edição do “Pinda Hip Hop” nes-
te domingo (29), a partir das 
14 horas, com muitas danças 
urbanas e ‘breaking’, além do 
“pocket show” do Mc Cotonete 
que abrirá o evento.

O evento tem como foco as 
batalhas de Mcs. As inscrições 
para participar das batalhas 
são gratuitas e a entrada é fran-
ca. Para o organizador, DJ Célio 
Lopes, o encontro contribui 
para a visibilidade e abrangên-
cia do hip hop.

Durante o evento os partici-
pantes poderão curtir a apre-

sentação de coreogra�ias do 
Studio A e Instintos Urbanos. 
Já o som �ica por conta dos Djs 
RBoy e Juliano Nunes. Os ven-
cedores das batalhas serão pre-
miados com troféu do evento.

O festival, que teve início em 
2014, tem classi�icação livre e é 
aberto para todas as idades. O 
Teatro Galpão �ica na rua Luiza 
Marcondes de Oliveira, 2.750 
– Parque das Nações. Não será 
permitido comer e beber den-
tro do teatro. 

O 5º “Pinda Hip Hop” é rea-
lizado pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo, 
Departamento de Cultura. 

Mc Cotonete 
abrirá o evento, 
a partir das  
14 horas

A APL- Academia Pin-
damonhangabense de 
Letras realiza  sessão 
plenária solene em sua 
sede no Palacete 10 de 
Julho, nesta sexta-feira 
(27), às 19h30, com a 
seguinte programação:

- Palestra. Sobre o 
tema  “A participação 
pindamonhangabense 
na Guarda de Honra de 
Dom Pedro I” , caberá à 
acadêmica, presidente 
da APL licenciada, Elisa-
bete Guimarães, discor-
rer sobre esta passagem 
histórica da Pátria que faz jus 
ao Hino de Pindamonhanga-
ba, “...tradições que nos orgu-
lham...”

- Premiação. Alunos da Es-
cola Estadual “Dr. João Pedro 
Cardoso” , vencedores do con-
curso de poesia sobre  as ár-
vores, promovido pela APL na-
quela escola, serão laureados 
com certi�icados.

- Trova. Entrega de certi-
�icados aos participantes do I 
Ensaio de Trovas da Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras, atividade que visa incenti-
var o gosto pela prática da mo-
dalidade poética dos quatros 
versos de sete sílabas, que teve 
na coordenação o acadêmico e 
trovador José Ouverney. 

Colaborou com o texto: Victor 
Gobbo

Neste �im de semana, o Parque 
da Cidade de Pindamonhangaba 
recebe diversas atividades gra-
tuitas para o público, como o�ici-
na infantil, “Circo da Vida”, “Aula 
de Yoga” e o já tradicional “Café 
Caipira”, do Fundo Social de Soli-
dariedade.

Neste sábado (28), ocorre a 
o�icina “Arte com a natureza para 
crianças: criação de um espaço - 
tempo de exploração criativa de 
elementos naturais”, do “Projeto 
4 Ventos”, das 9h30 às 10h30. O 
curso consiste no brincar com a 
natureza, fomentando a aprecia-
ção das formas naturais e criação 
plástica a partir delas. A o�icina 
será ministrada pela Cindy Qua-

glio e Vânia Freire e é voltada ao 
público infantil.

Já no domingo (29), para co-
meçar o dia com mais energia e 
socialização, acontece, a partir 
das 9 horas, mais uma edição 
do famoso “Café Caipira”, com os 
produtos feitos nas o�icinas de 
culinária saudável e pani�icação, 
do “Reinvente”. O evento é uma 
realização do Fundo Social de So-
lidariedade e uma oportunidade 
de divulgação dos cursos do pro-
jeto “Reinvente”, realizados gra-
tuitamente pelo Fundo Social nas 
diversas regiões da cidade.

No mesmo horário, estará 
ocorrendo aula de yoga, que des-
sa vez terá como tema a inclusão 
de pessoas surdas.  A instrutora, 

Valéria De Biase, destaca que a 
prática de yoga acolhe e dá con-
dições para que todas as pessoas, 
independente de idade, habilida-
des corporais ou religião, possam 
praticar.  

Na parte da tarde, às 15 horas, 
o “Circo da Vida”, se apresenta no 
Parque com os palhaços Alecrim, 
Alicate e Cerejinha, que juntos 
criam um espetáculo circense 
com mágicos, atiradores de facas 
e trazem muitas histórias diver-
tidas para toda família. A peça 
aborda temas como proteção ao 
meio ambiente, segurança das 
crianças em casa e a importância 
da união de toda a humanidade 
em prol de um mundo cada vez 
melhor.

Atividade é destaque da programação e acontece na manhã de 
domingo, com realização do Fundo Social de Solidariedade

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Como encerramento da 
“13ª Primavera dos Museus”, 
o Cine Clube Araucária realiza 
uma noite de “Cinema Peregri-
no”, no Museu Histórico Dom 

Pedro I e Dom Leopoldina, às 
19h30.

O evento contará com exi-
bição dos 6 curtas metragens 
vencedores na 4ª edição do 
FCCJ, realizada em 2018, nas 
categorias: Experimental, Do-

cumentário, Animação e Ficção, 
além dos representantes locais 
escolhidos pelo Júri e pelo Voto 
Popular. Além de Pinda, as exi-
bições acontecerão em mais 
quatros cidades da região.

A “13ª Primavera dos Mu-

seus” acontece em todo país 
de 23 a 29 de setembro e 
tem como objetivo envolver 
ainda mais os públicos de 
museus na aventura de co-
nhecer, preservar e compar-
tilhar memórias.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
3648-1779 ou pelo e-mail: 
historico@pindamonhangaba.
sp.gov.br. O museu �ica na rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
260 – Centro.

- Poema. Encerramento o�i-
cial do Festipoema,  concurso 
nacional de poesia, edição de 
2019. Certame cultural que 
úne a poesia à interpretação, 
criado pelo acadêmico Alberto 
Marcondes.

- Música. O evento contará 
com a participação dos  alunos 
músicos da Fasc – Faculdade 
Santa Cecília, Jair Filho (vocal), 
MilenaDelmondes (violão), 
Jefferson Luiz (percussão) e 
Henrique Parente (teclado). Na 
coordenação, acadêmica pro-
fessora Jaqueline Bigaton Porto.

As sessões plenárias solenes 
da APL são abertas ao público 
que se interessa por eventos 
culturais relacionados à litera-
tura e à arte em geral.

Ilustração

Produtos são feitos na ofi cinas de culinária saudável do projeto “Reinvente”
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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 fi ns 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 fi rma a presente declaração.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 03 
de outubro de 2019 às 15h30, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à 
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2019. Todos estão convidados.

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 84, de 30 de julho de 2019.

Dispõe sobre o prazo mínimo para o envio de solicitação de férias dos Conselheiros 
Tutelares de Pindamonhangaba, e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições 
estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando a deliberação da 15ª reunião ordinária, ocorrida em 30 de jul ho de 2019,

RESOLVE :
Art. 1º - As solicitações de férias dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba deverão ser 
apresentadas à Secretaria de Assistência Social e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba, no mínimo 30 (trinta) dias antes do início do período de 
férias.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2019. 

William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 85, de 13 de agosto de 2019.
Altera a resolução nº 79 quanto ao valor do repasse público de recursos para fi nanciamento de 
projetos de crianças e adolescentes, via fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente 
– FUMCAD, e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições 
estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando os projetos aprovados em banco de projetos referente ao Edital FUMCAD 2017 e 
2018, 
Considerando as doações ao fundo em 2018 e destinações estabelecidas,
Considerando o a cláusula 3.2.1 do Termo de Fomento nº 06/2019 fi rmado entre a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba e a Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba para a 
execução do Projeto “Resgatando Vidas – Ofi cina para Vidas” que estabelece o limite de 30% (trinta 
por cento) para aditamento ao valor fi rmado no Termo de Fomento,
Considerando a deliberação da 16ª reunião ordinária, ocorrida em 13 de agosto de 2019,
RESOLVE :
Art. 1º - alterar a resolução nº 79, de 29 de abril de 2019 que dispõe sobre o repasse público 
de recursos para fi nanciamento de projetos de crianças e adolescentes, via fundo municipal dos 
direitos da criança e do adolescente – FUMCAD 
Art. 2º- Autorizar o repasse público complementar para a Associação dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba para a execução do Projeto “Resgatando Vidas – Ofi cina para Vidas” 
para aditamento ao Termo de Fomento nº 06/2019 dentro do limite de 30% do valor fi rmado, 
correspondente a mais R$20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), oriundos de renúncia fi scal. 
Art. 3º - Informar que a liberação do recurso está condicionada a apresentação do Plano de 
Trabalho incluindo planilhas detalhadas de aplicação dos recursos e toda documentação necessária 
à Secretaria de Assistência Social, para elaboração e celebração de contrato com a administração 
pública.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019. 

William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 29/2019, o 
Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas na 
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional  
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os 
autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido 
no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou 
infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO e 
realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 11/10/2019, pessoalmente ou por remessa postal 
junto a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto 
do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no 
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração ou desta notifi cação; b) cópia 
da CNH ou outro documento de identifi cação ofi cial que comprove a assinatura do requerente ou 
procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando 
for o caso; d) cópia do CRLV; e) original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou 
colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não 
seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) 
acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível 
do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. b)Para 
condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data 
de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfi ca legível do documento 
de identifi cação ofi cial com fotografi a e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator 
possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o 
proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, 
além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de 
documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor 
e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 2) Tratando-se de 
veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor 
infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 
do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada 
e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as 
assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos 
solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável 
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues, 
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação dos dados das infrações abaixo 
relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração 
e código da infração com desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração
Código 
infração

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração
Código 
infração

ERM7637 Z440033975 29/07/19 55412 CYG9955 Z440034395 20/08/19 55412
DVM6110 B440252012 21/07/19 54010 DWE3994 Z440034326 15/08/19 55412
LSE4065 Z440033928 26/07/19 55412 DWE3994 Z440034407 20/08/19 55412
NWR7163 Z440034387 20/08/19 55412 EVT4172 B440252415 01/08/19 56225
EZL9927 Z440034275 13/08/19 55412 FBB3247 Z440034391 20/08/19 55412
EEQ5832 B440250813 27/07/19 55500 FBB3247 Z440034374 19/08/19 55412
CFR2115 Z440033715 13/07/19 55412 CJQ5003 Z440034467 23/08/19 55412
BPL5895 Z440034019 01/08/19 55412 DFQ3909 Z440034449 22/08/19 55412
OXD8593 B440252233 22/08/19 54526 CNV3576 Z440034419 21/08/19 55412
DWE4154 Z440034483 24/08/19 55412 BUH1758 Z440034376 19/08/19 55412
ETM2730 Z440034348 16/08/19 55412 HGX3841 Z440034464 23/08/19 55412
ETM2730 Z440034279 ETM2730 55412 FBB3287 B440252247 30/07/19 54523
NGR6045 Z440034346 16/08/19 55412 DDH1017 Z440034372 19/08/19 55412
DKX1058 B440252904 22/08/19 73662 MRM2002 B440252230 22/08/19 57463
GMC5383 Z440034311 15/08/19 55412 HCM3810 B440252178 02/08/19 54523
EJZ4005 B440252877 23/08/19 68580 EIL3067 B440252866 21/08/19 51851
DSQ1031 Z440034264 13/08/19 55412 DAU4856 Z440034110 06/08/19 55412
DDH1055 Z440034252 12/08/19 55412 EYJ8119 Z440034109 06/08/19 55412
EYU2294 B440252828 18/08/19 60412 CBV4647 Z440034092 05/08/19 55412
GTE9809 Z440034314 15/08/19 55412 EAO8624 B440252902 20/08/19 57380
CYQ6010 B440252861 21/08/19 51851 GAJ3028 B440252874 08/08/19 57463
FHC3524 B440252477 20/08/19 54790 DFQ4812 B440252673 11/08/19 56222
HKT4953 B440252802 15/08/19 76331 EBK2935 B440252840 20/08/19 60412
DXR8615 B440252652 10/08/19 54010 FEB6174 B440251965 07/08/19 54870
FLE8329 B440252723 16/08/19 73662 FPL8841 Z440034383 19/08/19 55412
FQG3429 Z440034316 15/08/19 55412 FMO0774 Z440034440 22/08/19 55412
EYU2497 Z440034358 17/08/19 55412 ESW9921 B440252228 15/08/19 57380
GIP6700 B440251976 14/08/19 54100 CDS7430 B440252832 18/08/19 60501
FJP9600 B440252215 19/08/19 57463 BSS2044 Z440034288 14/08/19 55412
CKM5273 Z440034351 16/08/19 55412 CYG6369 Z440034074 03/08/19 55412
AVJ0378 Z440033776 17/07/19 55412 EGJ7322 B440251727 23/07/19 57463
BVS2849 B440252756 24/08/19 76252 DKC7641 B440252822 17/08/19 54522
FXQ4679 B440252256 13/08/19 51851 FBI5614 B440251130 08/08/19 57463
BPL5895 B440252055 21/07/19 60412 EAY1055 Z440033958 29/07/19 55412
NDX3663 B440251869 24/07/19 57463 GIK2770 B440252019 21/07/19 54790
DQW1740 Z440034012 01/08/19 55412 AMY2796 B440250187 23/07/19 54521
DPO2973 B440252179 02/08/19 54523 FWO8460 B440250191 24/07/19 73662
BGC9095 Z440034034 01/08/19 55412 DHV4327 B440249015 01/08/19 51851
BGC9095 Z440034043 02/08/19 55412 CKV3989 B440252041 21/07/19 54870
EIK5485 Z440034014 01/08/19 55412 HYE3852 B440252020 21/07/19 54790
FGK5965 B440251667 02/08/19 73740

 
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2019.

José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
216/2019 (PMP 27906/2019) 
Para “aquisição de medicamentos da atenção 
básica”, com entrega dos envelopes até dia 
15/10/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 217/2019 (PMP 27918/2019) 
Para “aquisição de mangueira de luz led”, 
com entrega dos envelopes até dia 15/10/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
218/2019 (PMP 27929/2019) 
Para “aquisição de insulinas”, com entrega 
dos envelopes até dia 16/10/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 219/2019 (PMP 27933/2019) 
Para “aquisição de veículo”, com entrega dos 
envelopes até dia 16/10/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 220/2019 (PMP 27940/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de limpeza em 
caixas d’água e troca de refi l dos fi ltros pelo 
período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 17/10/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
221/2019 (PMP 27949/2019) 
Para “aquisição de alavanca de vitrô, barra 
de ferro, perfi l cadeirinha, batente e perfi l ‘T’”, 
com entrega dos envelopes até dia 17/10/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
222/2019 (PMP 27953/2019) 
Para “contratação de empresa para prestação 
de serviços de execução de infraestrutura de 
sinalização, atinentes ao sistema semafórico, 
com correspondente fornecimento de 

materiais”, com entrega dos envelopes até dia 
18/10/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 223/2019 (PMP 27967/2019) 
Para “aquisição de equipamentos 
odontológicos”, com entrega dos envelopes 
até dia 18/10/19 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
224/2019 (PMP 27983/2019) 
Para “aquisição de utensílios de cozinha”, 
com entrega dos envelopes até dia 21/10/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
225/2019 (PMP 27984/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
em locação de caminhão toco basculante 
com motorista”, com entrega dos envelopes 
até dia 21/10/19 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
226/2019 (PMP 27985/2019) 
Para “aquisição de utensílios de cozinha”, 
com entrega dos envelopes até dia 22/10/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
227/2019 (PMP 27986/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
para locação de escavadeira hidráulica com 
motorista”, com entrega dos envelopes até 
dia 22/10/19 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 ***
PREGÃO Nº 204/2019 (PMP 25653/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de 
serviço de poda e supressão de exemplares 
arbóreos em vias, logradouros e canteiros de 
vias públicas, prédios públicos e áreas verdes 
nos limites do Município de Pindamonhangaba 
e Distrito de Moreira César”, para análise dos 
questionamentos enviados pelas empresas.

A Lesão por Esforço Repe-
titivo, conhecida como L.E.R., 
é uma síndrome formada 
por um grupo de doenças 
que afeta músculos, nervos e 
tendões principalmente dos 
membros superiores, além 
de sobrecarregar o sistema 
musculoesquelético.

Segundo o médico es-
pecialista em mãos, Edgar 
França, todo mundo con-
funde uma atividade de re-

Lesão por Esforço Repetitivo: entenda como surge e como tratar
Distúrbio provoca dor e inflamação e pode alterar a capacidade funcional da 

região comprometida; tratamento inclui medicamentos e repouso
petição com um trabalho, 
como a digitação. “Uma ati-
vidade doméstica pode ser 
uma atividade de repetição. 
Jogar vídeo game pode ser 
considerada uma ativida-
de de repetição e qualquer 
atividade de repetição que 
leva a um problema in�la-
matório pode levar a esse 
conjunto de infecções ou 
doenças que a gente chama 
de LER”, explica.

O distúrbio provoca dor 
e in�lamação e pode alterar 
a capacidade funcional da 
região comprometida. Ela 
é causada por mecanismos 
de agressão, que vão desde 
esforços repetidos continu-
adamente ou que exigem 
muita força na sua execu-
ção, até vibração, postura 
inadequada e estresse.

Sintomas
Os principais sintomas 

incluem dor nos membros 
superiores e nos dedos, di-
�iculdade para movimentá
-los, formigamento, fadiga 
muscular, alteração da tem-
peratura e da sensibilidade, 
redução do movimento e 
in�lamação.

Nas crises agudas de dor, 
o tratamento inclui o uso de 
anti-in�lamatórios e repou-
so. Nas fases mais avançadas 
da síndrome, a aplicação de 

corticoides na área da lesão 
ou por via oral, �isioterapia 
e intervenção cirúrgica são 
recursos terapêuticos que 
devem ser considerados.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, por meio do Departamento de Regularização 
Fundiária, comunica o Sr.  Jeremias Homem de Mello que através da Notícia de 
Fato nº MP:38.0378.0000296/2019-4, tomou conhecimento acerca da existência 
de possível parcelamento de solo para fi ns urbanos localizado na Rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueiredo, nas proximidades do n.º 8000. Foi realizada vistoria no 
local e confi rmada a existência de parcelamento em área inferior ao módulo rural. 
A área objeto do parcelamento foi identifi cada como sendo de Vossa Senhoria. 
Na data de 02/07/2019 foi aberto o Processo Administrativo n.º 19.377/2019 para 
apurar a responsabilidade pelo parcelamento clandestino, bem como, possibilitar a 
regularização fundiária nos termos da Lei Federal n. 13.465/2017. Diante do exposto, 
notifi ca extrajudicialmente Vossa Senhoria para comparecer no prazo de 10 (dez) 
dias na sede da Secretaria de Habitação, localizada na Rua Dr. Monteiro de Godoy 
nº 445, Bosque – Pindamonhangaba/SP, em dia e horário previamente agendado,  
para ter conhecimento sobre o processo administrativo acima mencionado, 
oportunidade em que, querendo, poderá apresentar manifestação por escrito. Desde 
já, informamos que o parcelamento clandestino deverá ser cessado imediatamente, 
assim como deverá ser cessada as alienações e todo e qualquer anúncio de venda 
de glebas, seja por meio de placas ou por meios eletrônicos. O atendimento a 
presente notifi cação poderá acarretar a propositura de ação judicial visando a 
regularização ou o desfazimento do parcelamento. O agendamento deverá ocorrer 
preferencialmente através do e-mail institucional vdpereira_saj@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou através do telefone 36445231.

“Eu jogava bola na rua com 
meus amigos”. “Eu vivia descal-
ço e sujo de barro”. “Eu andava 
de bicicleta por aí”. São frases 
tipicamente de pessoas que têm 
saudade da sua infância e gostam 
de lembrar-se dela com um largo 
sorriso no rosto. 

Dentro dessa realidade surge 
uma pergunta? “Será que a pre-
sença da tecnologia na infância 
não deixará memórias tão mar-
cantes quanto nos deixou que já 
são adultos hoje?”

As memórias 
De acordo com especialistas, o 

cérebro é programado a guardar 
algumas memórias sob uma ca-
mada de afetividade, isto é, cer-
to mecanismo de sobrevivência 
que contribui para a nossa posi-
tividade e esperança por dias tão 
bons quanto “outrora”. Em outras 
palavras, no geral, temos certa 

O diagnóstico é basica-
mente clínico. O mais impor-
tante é determinar a causa 
dos sintomas para escolher 
o tratamento adequado.

Criança e tecnologia: que 
memória nossos �ilhos terão?

idealização com o nosso passado, 
principalmente o mais longín-
quo, que de alguma forma, pare-
ciam melhores do que os tempos 
atuais. Guardadas as devidas pro-
porções, sabemos que existem 
diversas infâncias pautadas em 
di�iculdades de diferentes natu-
rezas. 

Além disso, vivemos repetin-
do certos padrões de comporta-
mento, pois de forma inconscien-
te, nós gostaríamos de oferecer 
uma infância aos nossos �ilhos 
semelhantes à nossa.

Crianças de hoje têm uma in-
fância menos agradável que a 
nossa?

Segundo uma pesquisa sobre 
“Felicidade na Infância”, realizada 
por pesquisadores de Psicologia 
da UFRG, a resposta é “Não!”

A infância de hoje é bastante 
feliz sim. O estudo, realizado com 

200 crianças de escolas públicas 
e privadas de Porto Alegre, mos-
trou que, em geral, a origem da 
felicidade está no coração e nos 
afetos e emoções. 

Mesmo assim, é fundamental 
re�letirmos, pois segundo dados 
da American Heart Association, 
se as crianças de hoje passam 
cerca de cinco a sete horas entre 
tablets, videogames e celulares; 
e a felicidade está intimamente 
ligada aos afetos e às emoções, 
quais sentimentos essas crianças 
estão experimentando nessas in-
terações? 

Esses momentos de trocas e 
descobertas favorecem a felici-
dade. Logo, se bem utilizada, me-
diada e aproveitada, a tecnologia 
pode fazer com que, essa geração 
daqui dez anos se lembre de con-
versas com amigos – e não do ta-
blet – que foi apenas o meio, de 

ter aprendido a escrever certa 
palavra junto a um jogo. 

Buscando o equilíbrio
Além do respeito às gerações, 

o equilíbrio entre as atividades 
é fundamental. Por isso, convide 
seu �ilho para também viver um 

pouco da infância que você teve e 
revisitar aquele brinquedo favo-
rito ou tirar da gaveta o jogo de 
tabuleiro?

Quer saber mais? Con�ira no 
link: https://leiturinha.com.br/
blog/tecnologia-na-infancia
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Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

A Secretaria de Saúde Pinda-
monhangaba, por meio do Cpic 
(Centro Integrativo de Atividades 
Complementares), promoverá no 
dia 16 de outubro, o segundo se-
minário de segurança alimentar e 
nutricional de Pindamonhanga-
ba. O evento é gratuito e as ins-
crições já podem ser realizadas 
pelo e-mail: cpic.saude@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

De acordo com os organiza-
dores, o seminário tem o ob-
jetivo de discutir as práticas 
alimentares e nutricionais na 
cidade. O evento começara às 
8 horas da manhã com o café, 
seguido da abertura oficial às 
8h45. Às 9 horas, terá a palestra 
“A segurança alimentar e nutri-

cional no Brasil” com a douto-
ra Soraia de Fátima Ramos. Às 
9h45 será a discussão do para-
doxo “Obesidade x Fome” com 
a endocrinologista Daniela An-
draus. Já às 10h30, será abor-
dado “Experiências e desafios 
no município de Pindamonhan-
gaba em segurança alimentar e 
nutricional” com o teatro Panc  
e o Cpic. Às 11h45 haverá uma 
pausa para o almoço com retor-
no das atividades às 13h15 com 
a discussão “Alimentação Quân-
tica x Estados Emocionais” com 
a terapeuta integrativa, Daniela 
Maria Vitório de Araújo. Às 14 
horas, a doutora Márcia Penna 
Bueno com a abordagem sobre 
“rotulagem de alimentos”. Já às 
14h45, será a vez do nutricionis-
ta clínico, Alessandro Mendes, 
falar sobre “O papel da seguran-

ça alimentar e nutricional: da 
teoria à prática”. Às 15h30 have-
rá uma pausa para o coffe break 
e a dança circular. As atividades 
prosseguem e às 16 horas terá a 
conversa com a bióloga Iara Ri-
beiro Dias, acerca da “Segurança 
e aspectos nutricionais de Panc 
na alimentação”. Bem próximo 
ao encerramento do evento, às 
16h45 será elaborada a carta de 
intenções com propostas sobre 
segurança alimentar para a cida-
de com a implementação do Dia 
Municipal de Alimentação Sau-
dável, em Pindamonhangaba.

 Vale destacar que durante 
todo o evento haverá atividades 
culturais e exposições. Os inte-
ressados em mais informações 
podem procurar o Cpic que fica 
na rua José Luiz Cembranelli, 
1.005, Parque das Nações. 

Cpic promove seminário de 
segurança alimentar e nutricional
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secretaria 
de Assistência Social e o Conse-
lho Municipal de Assistência So-
cial convidam toda a população 
para participar da “IX Conferên-
cia Municipal de Assistência So-
cial”, que será realizada no próxi-
mo sábado, dia 28 de setembro, 
das 8 às 17 horas, no auditório da 
Faculdade Anhanguera (avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
nº 3.344). O tema será “Assistên-
cia Social é um Direito: Evolução 
e Desafios do Suas”. Para parti-
cipar, basta fazer sua inscrição 
gratuita na hora do evento.

As conferências estão previstas 
no art. 18 da Loas (Lei Orgânica da 
Assistência Social) como meio de 
avaliar a situação da assistência 
social e propor diretrizes para o 
aperfeiçoamento do Sistema Úni-
co da Assistência Social, mostran-
do-se uma importante ferramenta 
no controle social.

As conferências de assistência 
social são instâncias que tem por 
atribuições a avaliação da política 
de assistência social e a definição 
de diretrizes para o aprimora-
mento do Suas e assim consolidar 

e ampliar os direitos socioassis-
tenciais.

A Conferência Municipal ocor-
re a cada dois anos e conta com a 
participação dos sujeitos envolvi-
dos na política da assistência so-
cial (usuários, representantes de 
usuários ou de organizações de 
usuários, entidades e organiza-
ções de assistência social e traba-
lhadores do setor) e pessoas inte-
ressadas nas questões relativas a 
essa política.

Devido a sua natureza delibe-
rativa, as propostas feitas na con-
ferência, ao serem transformadas 
em resolução, passam a ser prio-
ridade para as ações desenvolvi-
das pelo Estado e Município.

Na conferência serão eleitos 
de forma paritária os represen-
tantes para a participação na 
Conferência Estadual, entre usu-
ários, trabalhadores e poder pú-
blico.

O evento contará com a presen-
ça da Profª Dra. Elisa M. Andrade 
Brisola, Mestre em Desenvolvi-
mento Humano / Departamento 
de Serviço Social/Unitau, Mestre 
em Gestão e Desenvolvimento Re-
gional – Unis.

“Conferência Municipal 
de Assistência Social” será 
realizada neste sábado

Reprodução/Internet

cidade

Um antigo pleito da Prefei-
tura de Pindamonhangaba para 
recapeamento asfáltico de vá-
rios bairros da cidade no valor 
de R$ 4 milhões foi deferido 
nesta semana pela Agência De-
senvolve do Governo do Estado 
de São Paulo. A informação foi 
transmitida ao prefeito Isael 
Domingues que comemorou a 

notícia aguardada há mais de 
dois anos.

Protocolado em maio de 2018 
o projeto foi aprovado em 2019 
e agora a prospecção nº 554162 
da linha Via SP foi deferida em 
20 de setembro. O processo está 
em fase de envio de documenta-
ção e a Prefeitura deverá abrir o 
processo licitatório nos próximos 

dias para após o encerramento do 
mesmo realizar a assinatura do 
contrato e execução da obra no 
primeiro semestre de 2020.

“A demanda de melhorias nas 
vias públicas da cidade é muito 
grande e como gestor estamos 
correndo atrás para executar essa 
grande melhoria para inúmeros 
bairros da cidade”, afirmou o pre-

feito Isael Domingues.
Segundo Marcela Franco, se-

cretária de Obras e Planejamento 
do município, serão priorizadas 
as ruas em estado mais crítico de 
diversos bairros da cidade e de 
Moreira César. O objetivo é elimi-
nar o mau estado de conservação 
das vias e trazer mais segurança 
no trânsito da cidade.

Após a assinatura do contrato 
a administração divulgará as vias 
públicas que serão beneficiadas 
para que os munícipes acompa-
nhem a execução.

Além desse valor, a Agência 
Desenvolve ainda irá financiar 
uma verba de R$ 250 mil para 
aquisição de uma retroescava-
deira. 

Cidade receberá verba de R$ 4 milhões para asfalto

A rotatória Dr. João Pedro Car-
doso, localizada entre o anel viário 
e rodovia Manoel César Ribeiro, 
importante acesso à zona leste da 
cidade, poderá receber a implan-
tação de semáforos para melhorar 
a fluidez no trânsito e trazer mais 
segurança aos motoristas e pedes-
tres que passam pelo local.

Localizada próximo ao Parque 
da Cidade e hipermercado Tenda, 
o local é apontado como um pon-
to crítico no trânsito da cidade, 
motivo pelo qual a Prefeitura de 
Pindamonhangaba solicitou um 
estudo de viabilidade técnico so-
bre essa melhoria. No último dia 
23, o prefeito Isael Domingues 
recebeu em seu gabinete os téc-
nicos da Secretaria de Seguran-
ça e Departamento de Trânsito 

juntamente com Alexandre Zum 
Winkel, da empresa Tranzum 
Planejamento e Consultoria de 
Trânsito.

“A empresa apresentou uma 
microssimulação de tráfego que 
gerou um projeto básico o qual os 
setores de Planejamento e Trân-
sito da administração irão plani-
ficar para ser colocado em prática 
e assim amenizar o grande confli-
to que tem nessa área, um clamor 
muito grande da nossa popula-
ção”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretário de Segu-
rança, José Sodário Viana, o pró-
ximo passo será a abertura de um 
processo licitatório para aquisi-
ção desse sistema. O local tam-
bém deverá passar por algumas 
modificações de obras.

Rotatória do “Tenda”  pode receber semáforos
Divulgação



19 - Karol Honorato Silva
Cursando Direito na Fasc, 

tem curso básico em teolo-
gia, militante em trabalhos 
sociais com crianças e ado-
lescentes; casada há 8 anos 
com Thiago Silva, pastor, te-
ólogo, com quem tem dois 
filhos: Heytore Heloísa. Sem-
pre auxiliou seu marido no 
pastoreio de igrejas e em ins-
tituições voltadas às crianças 
e adolescentes. Comprometi-
da com a honestidade, serie-
dade, respeito ao próximo, 
justiça e, principalmente, 
com a família e a garantia da 
defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente.

21 - Marcella Nunes
Formanda em Magisté-

rio, tendo experiencia e par-
ticipação em Ong´s de Assis-
tência a famílias carentes e 
crianças com necessidades 
especiais, 12 anos atuando 
na área da educação como 
professora e auxiliar de 
classe. Estou candidata para 
contribuir com o município 
fazendo cumprir os direitos 
das crianças, visando um fu-
turo melhor a todos. 

23 - Desireé
Peço seu voto para de-

fender e garantir os direitos 
das crianças e adolescen-
tes, na área da educação, 
saúde, fiscalizando e re-
quisitando serviços/ aten-
dimento, para assim, valer 
de fato, os direitos funda-
mentais, inerentes, confor-
me o ECA. Sou conselheira 
suplente na atual gestão 
2016/202, porém já fui 
conselheira tutelar em dois 
mandatos, entre os anos de 
2005/2012, sou professo-
ra na Rede Estadual e tra-
balhei por nove anos na 
Obra Social dos Salesianos

24  - Maria Monteiro
Assistente Social com 

experiência em Projeto 

“ElEição dos ConsElhEiros TuTElarEs – ConhEça as rEgras E 
oS caNDiDatoS para o MaNDato 2020/2024”

No próximo dia 6 de ou-
tubro de 2019, acontecerá 
em todo o país, a eleição 
unificada para a escolha 
dos novos conselheiros 
tutelares, que atuarão de 
2020-2024. Em Pindamo-
nhangaba, serão eleitos 10 
Conselheiros Tutelares Ti-
tulares e 10 Suplentes que 
serão distribuídos nos dois 
conselhos tutelares, no 
Centro e em Moreira César, 

o último, em fase final de 
implantação.

O Conselho tutelar tem 
por função legal executar 
com zelo as atribuições 
que lhe foram confiadas 
pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

O Conselheiro Tutelar 
deve zelar pelo cumpri-
mento de direitos, garan-
tindo absoluta prioridade 
na efetivação de direitos, 

orientando a construção da 
politica municipal de aten-
dimento, conforme a legis-
lação vigente. 

Em Pindamonhangaba, 
as eleições acontecerão 
nos cincos Cras da cidade,-
das 8 às 17horas. O voto 
não é obrigatório, mas se-
gue todas as regras de uma 
eleição. O eleitor deve es-
tar apto à votação, ou seja, 
com otítulo considerado 

regular pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral até 11 de 
julho de 2019. Qualquer 
eleitor do município, em 
dia com suas obrigações 
eleitorais e em pleno gozo 
de seus direitos políticos, 
poderá votar na Eleição 
para Conselheiros Tute-
lares. O voto será direto e 
secreto, podendo o eleitor 
escolher apenas 1 (um) 
candidato. Para votar é 

preciso levar um docu-
mento oficial com foto e o 
titulo de eleitor. Aqueles 
que não tiverem, podem 
solicitar segunda via no 
cartório ou baixar o apli-
cativo “E-Titulo”, da Justiça 
Eleitoral no seu celular.

Locais da votação:
a) Cras - Araretama – Rua 

José Alves Pereira, 36 - Ara-
retama (Nova Esperança)

b) Cras-Castolira: Rua 

Regina Célia Pestana César, 
276, Castolira

c) Cras-Centro – Rua Dr. 
Laerte de Assunção Júnior, 
51 Campo Alegre

d) Cras-Cidade Nova – 
Rua Bonsucesso, 79 – Cida-
de Nova

e) Cras-Moreira César – 
Rua Carlos Augusto Macha-
do, 63 - Moreira César

abaixo, seguem os 
candidatos: 

1 - Juliana Bertolino
É formada na área de edu-

cação com especialização em 
violência doméstica de crian-
ças e adolescentes. No atual 
mandato, realizou milhares 
de intervenções no que se 
refere a violações de direitos, 
e tem trabalhado juntamente 
com a rede de proteção para 
o fortalecimento das famílias 
e assim garantir os direitos 
fundamentais estabelecidos 
no ECA, onde deseja continu-
ar, seu trabalho com compro-
metimento,  ética e profissio-
nalismo.

2  - rodolfo rocha
Morador de Moreira 

Cesar, bacharel em direito, 
trabalho há mais de 6 anos 
no Conselho Tutelar de Pin-
damonhangaba. Peço seu 
voto para continuar o meu 
trabalho. 

Vote RODOLFO ROCHA 2

3  - Maria Helena dos 
Santos Villa Nova

Formação: Pedagoga, 
pós-Graduada em Gestão de 
Pessoas e Pedagogia Para 
Empresas e Organizações 
Sociais/ ONGs. Extensão 
Universitária em Libras.

Conselheira tutelar em 
Exercício.

4  - Luciana Ferreira

5  - telma Benco
Formada em Serviço 

Jurídico pela Etec e ba-
charel em direito pela 
Unisal Lorena. Por 5 anos 
fui voluntária e estágia-
ria na Delegacia Defesa 
da Mulher em atendi-
mento direto com crian-

ças e adolescentes em 
estado de vulnerabilidade 
que ficou evidente que eu 
posso fazer um trabalho 
junto ao Conselho Tutelar

6 - Patricia garcez
Psicóloga clínica, com 

foco em crianças e ado-
lescentes. Atuou como co-
ordenadora de juventude 
pela Prefeitura Municipal. 
Vivência de 7 anos com 
crianças e adolescentes na 
área institucional, escolar 
e clínica.

7 – cris oliveira
Sou assistente social, 

especialista em Violência 
Doméstica contra Criança e 
Adolescente e militante da 
área da infância e juventude. 

Conselheira Tutelar em 
exercício.

8 – rosângela Ferreira
Mestre em Educação/

Unoeste, Pós-Graduada 
em Psicopedagogia Clíni-
ca e Educacional/ UFRJ, 
Graduada em psicologia/
UNIRIO e pedagogia/
OGE. Funcionária Pública 
aposentada, com 30 anos 
de experiência na área 
educacional, 15 anos de 
atuação na área clínica. 
Membro da ONG Amor 
Exigente/ Martin Pesca-
dor/ Mão Amiga.

11 - Marlene pereira
Sou natural de Pinda-

monhangaba, formada 
em Pedagogia e estudan-
te de Letras. trabalho 
há dez anos em creche 
municipal e conheço de 
perto às necessidades, 
carências e negligências 
com as nossas crianças. 
Quero trabalhar como 
conselheira tutelar para 
se fazer cumprir os direi-
tos das nossas crianças e 
adolescentes.

12 - Sara Meira
Sou a Sara Meira, pra 

quem já me conhece sabe 
que tenho um projeto social 
HERÓIS VOLUNTÁRIOS, e 
agora quero poder fazer ain-
da mais pela nossa amada 
cidade. Trabalhando para a 
população em geral para de-
fender os direitos das nos-
sas crianças e adolescentes 
no Conselho Tutelar.

13 - tatiana Derrico
Graduada em Serviço 

Social em 2002/Unitau. 
Desenvolvimento de diver-
sos trabalhos profissionais 
com crianças e adolescen-
tes no Padre Vita e Projeto 
Grêmio União em prol da 
prevenção, direito e defesa.  
Conhecimentos específicos 
em leis sociais, tais como 
ECA, LOAS, entre outras.

14  - raquel Lomeu
Sou psicóloga e com um 

olhar diferenciado para 
as peculiaridades, minha 
formação aponta para um 
caminho que busca o bem
-estar das pessoas. Minha 
experiência no serviço de 
acolhimento institucional 
do município esteve em tra-
balhar em prol de garantir 
e preservar os direitos dos 
adolescentes com foco na 
promoção de ações efetivas 
de inserção social. Com res-
ponsabilidade e dedicação 
pretendo continuar zelan-
do pela proteção integral 
de nossas crianças e ado-
lescentes. Conto com você.

15 - luisa guedes
Futura Pedagoga, pin-

damonhangabense, pos-
sui formação e carreira na 
área de RH com ênfase no 
desenvolvimento huma-
no. É voluntária nas enti-
dades de acolhimento Lar 
da Criança Irmã Julia e 
Apar (Associação de Pais 
e Amigos de Adolescentes 
em Risco) - Atuante nas 

ações de acolhimento es-
tratégico, com educação 
à luz das emoções e ati-
vidades pedagógicas que 
fortalecem o desempenho 
escolar e favorecem a des-
coberta e expressão de 
sentimentos e o autoco-
nhecimento, valorizando 
os momentos felizes em 
detrimento dos momen-
tos dolorosos. 

16 - Edvania de Moraes
Pindamonhangabense, 

45 anos, funcionária públi-
ca na Secretariade Saúde 
há 15 anos, graduada em 
serviço social, estagiei no 
Lar da Criança Irmã Júlia, 
sou voluntária na Apae em 
projetos da Igreja Católi-
ca e no asilo São Vicente 
de Paulo. Atuo sempre em 
defesa do ECA em prol da 
Criança e do adolescente e 
na preservação e fortaleci-
mento da Família.

17  - Edna
Olá, me chamo Edna, te-

nho 37 anos, solteira, nas-
cida e criada nesta cidade, 
e moradora do bairro beta. 
Sou servidora pública con-
cursada e efetivada na Es-
cola Estadual “Prof Ivone 
Nogueira de Azevedo” há 
mais de seis anos, e onde 
ao longo desse tempo ve-
nho aprendendo - diaria-
mente - a construir um 
diálogo franco, aberto e 
responsável com as crian-
ças, com os adolescentes 
e com a comunidade em 
geral. 

18 -  Edson Walmir 
(Delegacia de Defesa 

da Mulher) 
Pindamonhangabense, 

morador do bairro Campo 
Alegre desde o nascimento, 
casado e pai de três filhos. 
Trabalhei como agente 
penitenciário e em indús-
trias. Há 13 anos sou ser-
vidor público, estou há 11 
anos na Delegacia de Defe-
sa da Mulher (que também 
atende crianças e adoles-
centes). Nesse período de 
delegacia já colaborei com 
a equipe em mais de 20 mil 
atendimentos e espero le-
var esta experiencia para o 
Conselho Tutelar.

Social de Fortalecimen-
to de Vínculos Familiares 
para Crianças. Conselhei-
ra tutelar desde 2016 atu-
ando com trabalho junto 
às famílias e sociedade 
em defesa dos Direitos 
violados da Criança e do 
Adolescente. Zelar e de-
fender Direitos Huma-
nos requer compromisso, 
comprometimento, se-
riedade e profissionalis-
mo. Atuar com respeito e 
compromisso ético, sério 
para com a Criança e Ado-
lescente, buscando sem-
pre o zelo para uma so-
ciedade justa e digna sem 
violações e direitos.

26  - regina Faria
Graduada em Serviço 

Social, já atuou em insti-
tuições da cidade, Presi-
dente do aprendiz,vice do 
extinto Patrulheiros Dom 
Bosco, como conselheira 
desejo efetivar compro-
misso ético e profissional 
para garantir os Direitos 
de Crianças e Adoles-
centes do município,com 
ações de respeito e cida-
dania, priorizando sem-
pre a família.

27 - professor Mauro 
Lopes

Graduado e Especialis-
ta em Logística e Gestão 
de RH (Fatec). Atuando 
como facilitador na for-
mação de capacitação de 
jovens e adolescentes, nas 
seguintes instituições: 
ONG (IA3), Senai, Etec. 
Atualmente cursando 
Pós-Graduação: Serviço 
Social (Fatec) e Educador 
Social (Senac Pindamo-
nhangaba).

28 - isabel de cássia 
ramos

Formada em Serviço 
Social, pós-graduada em 
Psicopedagogia, cursan-
do o último ano em Peda-
gogia.

Buscarei zelar pelo 
cumprimento dos Direi-
tos da Criança e do Ado-
lescente, visando sempre, 
idoneidade e respeito a 
todos.
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Na quarta feira (25), os jovens 
da Cia. de Teatro IA3 “Cadê Ta-
deu?”, do projeto ‘Atores Sociais’, 
participaram do 6º Festememc 
(Festival de Teatro Estudantil de 
Mogi das Cruzes).

Os jovens do Bonsucesso, zona 
rural de Pinda, apresentaram o 
espetáculo “Medeia em Faces”, 
inspirado no mito de Medeia, 
clássico grego de Eurípedes.  

Com uma interpretação con-
temporânea e vigorosa, utilizan-
do-se de inserções da tecnologia 
de multimídia, os alunos Laura 
Alves, Tiago Osório, Jonas Levi e 
Clara Garcia, dirigidos pelo pro-
fessor Wesley Silva, apresenta-
ram o espetáculo “Medeia em 
Faces”, que recebeu relevantes 
elogios da plateia, da organização 
e dos debatedores presentes.

Com o propósito de propor-
cionar ao público interessado em 
ampliar o conhecimento da cul-
tura universal, o grupo mostrou 
a Medeia numa face dos dias de 
hoje. Amor, traição, mutações psi-
cológicas, morte, maternidade, 
reações e inquietudes próprias 
da alma humana, permeiam a 
mulher de ontem e a de hoje fa-
zendo delas a mesma mulher.

Em seguida à apresentação 
aconteceu um debate que escla-
receu e trocou informações, in-
clusive relacionando e refletindo 

Grupo Teatral de Pinda participa de Festival Estudantil
a existência de cada espec-
tador como indivíduo social.

Para alcançar os re-
sultados aspirados, o 
projeto tem contado com 

a contribuição de muita 
gente, nesse caso a ajuda 
especial foi do Fernando 
Barbosa, e da professo-
ra Maura Prado Vieira, 

ex-presidente do Conse-
lho Municipal de Educa-
ção, que possibilitaram 
o transporte dos jovens 
para a cidade de Mogi das 

Cruzes, assim como das 
voluntárias Ellen Prado 
e Letícia Prado que parti-
ciparam da produção do 
espetáculo.

Em 16 de outubro o 
grupo se apresentará 
no Festival de Teatro da 
FASCS, em São Caetano 
do Sul.

Divulgação

Divulgação

Feira de 
Adoção 
acontece 
neste 
sábado

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Praça 7 de Setembro recebe 
a “Feira de Adoção”, neste sábado 
(28), a partir das 8 horas. O even-
to tem como objetivo promover e 
conscientizar a adoção responsá-
vel, além de conseguir lares para 
a diminuição do abandono. 

O evento contará com cerca 
de quinze cães e dez gatos. Para 
adotar é preciso ser maior de 18 
anos, portar os documentos RG, 
CPF, comprovante de residência e 
pagar a taxa de castração, se ne-
cessário.

O evento é uma realização do 
grupo “Adote”, Associação Jaya e 
“Proteja um Focinho”, com apoio 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e Fundo Social de Solidarie-
dade.

Colaborou com o texto:
 Bruna Silva

Nesta sexta-feira (27), a 
“Vila dos Afetos”, em Mo-
reira César, receberá uma 
palestra, às 19 horas, so-
bre prevenção a depressão 
e ao suicídio, em sensibili-
zação ao “setembro ama-
relo” – mês em que se dá a 
conscientização. O evento 
é realizado pela Secretaria 
de Saúde da Prefeitura, em 
parceria com o Fundo So-
cial de Solidariedade.

A palestra será minis-
trada pela psicóloga Irma 
Moraes e tem como tema 
central “conversar é o me-
lhor remédio”. O objetivo é 
reunir os líderes de bair-

ros, a fim de criar uma rede 
de proteção e identificação 
de depressão para o enca-
minhamento adequado ao 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial). Vale destacar 
que aqueles que são depen-
dentes químicos deverão 
ser encaminhados ao Caps 
Ad.

O evento contará com o 
plantão “Tira Dúvidas” com 
as psicólogas: Rebeca de 
Carvalho Rodrigues e Jeni-
fer Silva Rodrigues que es-
clarecerão possíveis ques-
tionamentos da população.

A Vila dos Afetos está 
localizada na avenida Se-
nador Teotônio Vilela, s/n, 
Moreira César – antigo PA.

“Vila dos Afetos” promove palestra 
sobre prevenção à depressão

reprodução/Internet

Objetivo da ação é criar uma rede de proteção 
e identificação de depressão
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Coquetel de inauguração 

No último sábado (21), Pinda ganhou mais um espaço de tratamento e estética para as unhas: a +Delicadas 
Esmalteria. Natalie Ferraz recebeu clientes, convidados e parceiras, entre elas, Carol Teixeira, que segue no 
“Bakeoff Brazil - Mão na Massa”, reality de confeitaria do SBT. A +Delicadas �ica na rua dos Andradas, nº 83, 
no centro da cidade. Sucesso, meninas!

Tudo de lindo 

Nesta sexta-feira (27) é dia da linda Natália Ferreira 
completar 25 anos. Sua mãe Luciana, seus avós, familia-
res e amigos desejam um novo ciclo recheado de con-
quistas, de luz e de muita sabedoria.

Duplo parabéns

Na terça-feira 
(24), Vitória Ferreira 
celebrou seu aniversá-
rio e nesta sexta-feira 
(27), será a vez da 
esteticista Andreza 
Cursino, completar 
mais um ano de vida e 
comemorar a data ao 
lado do esposo Caio. 
Familiares, amigos 
e clientes da clínica 
Nova Essência desejam 
para as duas: sucesso, 
luz e muita alegria! 

Chuvas de bênçãos     

Para a supermãe Priscila Cunha, aniversariante dessa 
quinta-feira (26). Seu pai, toda a sua família e amigos, em 
especial, suas princesas Bianca e Maria Eduarda (foto), 
desejam saúde, luz e muita sabedoria. 

Paz e sabedoria

Para o jornalista, escritor e pesquisador 
Altair Fernandes (jornal Tribuna do Norte), 
que fará aniversário neste domingo (29). 
Seus �ilhos, familiares, amigos da Tribuna, 
da Ajop e da APL desejam que seus novos 
365 dias sejam de muita paz e alegria.  

Lindona demais

Que Ana Luiza Costa e Silva alcance felicidade, serenidade e conquis-
tas ao completar 22 anos de idade. A orgulhosa Dayane deseja ótimas 
vibrações e muito amor para a amiga. A futura jornalista faz aniversário 
no dia 2 de outubro e também ganha a atenção dos demais amigos e 
familiares, principalmente, dos pais Antonio Eliseu e Joelma. 

Muita luz

Imensidão de bênçãos para 
Margarete Rogerio. As amigas 
Edna e Dayane enviam boas 
energias e agradecem pelo 
carinho da aniversariante do 
dia 2 de outubro. 

Tudo de bom 

Para a bailarina e ginasta de Pindamonhangaba, 
Lavínia Karen, que completa mais uma primavera nesta 
sexta-feira (27). Teus pais, irmãos, familiares, amigos 
e equipe da Companhia Lago do Cisne desejam alegria, 
saúde, paz e muitas conquistas.  

Muitas bênçãos 

Para Vicente Corrêa da Silva, que 
completou mais um ano de vida nessa 
quinta-feira (26). Saúde, sabedoria e 
paz desejam sua família e seus ami-

gos, em especial, a equipe da secreta-
ria de Finanças da Prefeitura.  

Fotos: arquivo pessoal


	TN2701
	TN2702
	TN2703
	TN2704
	TN2705
	TN2706
	TN2707
	TN2708
	TN2709
	TN2710
	TN2711
	TN2712

