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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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