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Pindamonhangaba inicia “Campanha 
de Vacinação contra o Sarampo”

O município de Pin-
damonhangaba inicia-
rá, na segunda-feira 
(7), a “Campanha de 
Vacinação contra o 
Sarampo”. A vacinação 
será realizada em duas 
etapas: de 7 a 25 de 
outubro, destinada às 
crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos; de 
18 a 30 de novembro, a 
adultos na faixa etária 
de 20 a 29 anos. 
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PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
15º

31º
PREDOMÍNIO DE SOL UV 11

Fonte: CPTEC/INPE

Centro Esportivo “Zito” 
recebe festa do ‘Dia das 
Crianças’ neste domingo

O Centro Esportivo ‘Zito’ recebe a festa 
do “Dia das Crianças” neste domingo (6), 
com diversas atividades recreativas para o 
público infantil, das 13h30 às 17h30.

“Outubro Rosa” 
começa neste sábado 
com caminhada
As atividades do “Outubro Rosa” - mês de prevenção ao câncer de 
mama e de útero, têm início neste sábado (5), com a “Caminhada 
Rosa”, a partir das 9 horas, com concentração na Praça Monsenhor 
Marcondes.

Fundo Social realiza formatura dos 
alunos de Panificação no Bonsucesso

PÁG. 7

5 PÁG. 3

Exames preventivos 
acontecem no “Bem 
Viver” neste sábado
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Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 4 de outubro de 2019
2

Editorial

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

presidente da fundação e 
JornaLista responsÁVeL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
responsaBiLidade: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
redação e BaLCão 
de anÚnCios: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

representante CoMerCiaL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

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

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Divulgação

Voluntariado e marketing
Reprodução/InternetTrabalho voluntário é uma gran-

de ferramenta de desenvolvimento 
pessoal e social, como já falei e vou 
falar outras vezes neste nosso espa-
ço, mas ainda não falei como pode 
ser uma ferramenta de marketing 
para as organizações sociais. Não es-
tou falando de ter como voluntários 
pessoas especialistas em comunica-
ção, marketing e outras afins, o que 
pode ser uma boa estratégia, mas de 
forma geral qualquer voluntário ou 
melhor todos os voluntários podem 
ser esta ferramenta mesmo sem en-
tender ou trabalhar com o tema.

Até hoje, mesmo com tanta tecno-
logia, aplicativos, redes sociais, o que 
ainda confiamos de verdade é quan-
do uma amigo, ou um parente nos dá 
uma indicação, de um passeio, de um 
profissional, um restaurante, uma 
loja, um médico, um filme, entre ou-
tros, este boca a boca tem um valor 
inestimável, pois quando acontece 
há uma probabilidade muito grande 
do outro ouvir e atender a sugestão 
do outro em visitar ou fazer contato 
com a indicação dada.

Portanto a boca a boca pode re-
volucionar o seu negócio e uma orga-
nização social, por que não?

Portanto quando a sua organi-
zação social receber um voluntário, 

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.

esteja preparada para isso, com pro-
fissionalismo e cuidados para que o 
voluntário saia entusiasmado com a 
organização e coloque literalmente a 
boca no trombone sobre ela.

Mas eu sou só um voluntário e 
não sou da organização o que posso 
fazer?

Que otimo que você é um volun-
tário, e como tal pode ajudar muito 
na gestão ou se preferir, ajudar na 
“organização” da organização. Será 
que me fiz entender?

Fazer com que a organização te-
nha este olhar para o trabalho vo-
luntário, uma ferramenta de apoio 
efetivo na divulgação da causa que 
ela defende, esta divulgação tem 
um peso muito grande e pode ser 
um divisor de águas para a comu-
nicação da OSC. Para ser melhor e 
fazer mais o que já faz bem, tem 
que divulgar e divulgar bem. Vo-
luntário bem recrutado, bem capa-
citado é excelente e todos ganham 
com isso.

Divulgação

No sábado (5) a comunidade 
católica da Vila Rica  encerra da 
Festa de São Francisco de Assis. 
O novenário começou no dia 26 de 
setembro. Com a igreja lotada todos 
os dias,  as missas, celebradas por 
padres da região, contaram com a 
participação expressiva dos fiéis. 

Para esta sexta-feira (4), Dia 
de São Francisco, haverá missa 
às 19 horas e o celebrante será o 
padre Gabriel Henrique de Castro 
(Paróquia São Vicente de Paulo), 
tendo como convidados: Pastoral 
Carcerária, todas as  pessoas de 
nome Francisco e a comunidade.

 No sábado (5), às 17 horas, ha-
verá procissão com a imagem de 
São Francisco pelas ruas do bair-
ro, seguida da  Santa Missa Solene 
celebrada pelo pároco monsenhor 
José Eugênio Santos. A animação é 
do Coral São Francisco.

Após as celebrações religiosas, 
haverá quermesse com vendas de 
comes e bebes e bingo no salão 
da igreja. No domingo acontece 
o show de prêmios beneficente 
quando serão sorteados: tanqui-

nho,  bicicleta, liquidificador, ven-
tilador e a quantia de R$ 100,00. 
O preço da cartela é R$ 6. 

São Francisco de Assis
Francisco nasceu em Assis, na 

Úmbria (Itália) em 1182. Jovem 
orgulhoso, vaidoso e rico, que se 
tornou o mais italiano dos santos. 
Com 24 anos, renunciou a rique-
za para desposar a “Senhora Po-
breza”. No início de sua conver-
são, foi como peregrino a Roma, 
vivendo como eremita, quando 
recebeu a ordem do Jesus Cristo 
na igrejinha de São Damião: “Vai 
restaurar minha igreja, que está 
em ruínas”. Partindo em missão 
de paz e bem, seguiu com perfei-
ta alegria o Cristo pobre, casto e 
obediente. No campo de Assis ha-
via uma ermida de Nossa Senho-
ra chamada Porciúncula. Este foi 
o lugar predileto de Francisco e 
dos seus companheiros, pois na 
primavera do ano de 1.200 já não 
estava só; tinham-se unido a ele 
muitos que trabalhavam no cam-
po, pregavam, visitavam e conso-
lavam os doentes.

Vila Rica encerra festa de 
São Francisco de Assis

Pinda participa do “1º Encontro 
Nacional de Secretários de 
Segurança Pública Municipal”

Artes em giz pastel estão em 
exposição no saguão da prefeitura

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O “1º Encontro Nacional de 
Secretários de Segurança Pública 
Municipal” promovido pela Pre-
feitura de João Pessoa, aconteceu 
de 26 a 28 de setembro, e reuniu 
secretários, comandantes e ges-
tores públicos de 18 Estados do 
Brasil, onde representantes da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
estiveram presentes.

O evento visa a troca de expe-
riências no âmbito da segurança 
pública, prevenção da violência, 
técnicas e aprimoramento das 
ações das Guardas Civis Munici-
pais.

Para o secretário de Segu-
rança Pública, José Sodário, com 
a Lei Federal nº 13.675/2018, 
que instituiu o Sistema Único de 
Segurança Pública, o Município 
passou a ter papel de grande re-
levância no campo da segurança 
pública e defesa social. “A parti-

cipação de Pindamonhangaba 
nesse primeiro encontro nacio-
nal de secretários municipais de 
segurança pública foi de grande 
importância, para a troca de in-
formações com outros municí-
pios, Estado e União, para a indi-
cação de projetos de lei visando 
a destinação de recursos para os 
municípios poderem dar conti-

nuidade ao processo de moder-
nização e qualificação da Guarda 
Civil Metropolitana, para o ben-
chmarking e com isso termos 
conhecimentos das boas práticas 
desenvolvidas em outras loca-
lidades, e, principalmente, para 
termos um canal aberto com a 
Secretaria Nacional de Seguran-
ça Pública”, disse o secretário. 

Colaborou com o Texto: 
Victor Gobbo

Neste mês, o saguão da 
prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebe a exposição de 
artes em giz pastel, da artista 
Lucelena Marcondes.

Bióloga e apaixonada por 
animais, Lucelena sempre 
gostou muito de artes. Mas só 
mais tarde veio exercer mais 
sua paixão. Participou de ex-
posições anuais pelo Brasil e 
aceita pintar seu animal pre-
ferido.

A exposição, viabilizada 
pela Secretaria de Cultura, 
pode ser conferida de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 
horas.

Secretário de Segurança Pública de Pindamonhangaba, José 
Sodário Viana; com outros participantes do encontro

“Previna-se, Supere 
e Surpreenda”     

O mês de outubro chegou e com ele, diversas ações 
da campanha “Outubro Rosa” – que tem por 

objetivo principal conscientizar e alertar a sociedade 
sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, incluindo também, o 
câncer de colo do útero.

Em Pindamonhangaba as ações começam neste 
sábado (5), com a “Caminhada Rosa”, que terá 
concentração na praça Monsenhor Marcondes. O 
evento acontece através de diversas parcerias, entre 
elas: a Secretaria Municipal de Saúde, o Fundo Social 
de Solidariedade e a UniFunivc.

Nesta atividade da praça haverá aferição de 
pressão e de glicemia capilar; orientações nutricionais; 
avaliação postural; orientações para sair do 
sedentarismo; massoterapeutas; orientações de 
saúde bucal. Além de cabeleireira para cortar cabelo 
das pessoas interessadas em fazer doações.  Os fios 
capilares serão encaminhados à confecção de perucas 
ao GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas Com Câncer).

Outras atividades já programadas para o mês são: 
“Caminhada Rosa”, no centro comunitário do bairro 
Cidade Nova, no domingo (20); “2° Treinão Rosa”, no 
Parque da Cidade, no domingo (27); “Encerramento 
da Caminhada Rosa”, na ‘Vila dos Afetos’, na terça-feira 
(29), entre outras ações de prevenção dentro do lema: 
“Previna-se, Supere e Surpreenda” que tem por intuito 
gerar consciência e fortalecer a campanha “Outubro 
Rosa”. Participe! 
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Pindamonhangaba inicia “Campanha 
de Vacinação contra o Sarampo”

Bairro Cerâmica recebe o “Ônibus da Saúde”

Pindamonhangaba inicia, na 
segunda-feira (7), a “Campanha 
de Vacinação contra o Sarampo”. 
A campanha será realizada em 
duas etapas: de 7 a 25 de outu-
bro, destinada às crianças de 6 
meses a menores de 5 anos; de 
18 a 30 de novembro, a adultos 
na faixa etária de 20 a 29 anos.

Todas as unidades básicas 
saúde do município estarão, dia-
riamente, vacinando no horário 8 
às 16h30, com intervalo de almo-
ço das 11h30 às 13 horas.

Em ambas as etapas, terão os 
Dias “D” que ocorrerão em dois 
sábados, 19 de outubro e 30 de 
novembro, das 8 às 17h nos se-
guintes locais: Ciaf, Nova Esperan-
ça, Praça Monsenhor Marcondes 
(8 às 16 horas), Cidade Nova, Ci-
sas, Vila São Benedito e Shopping 
Pátio Pinda (10 às 17 horas).

 A campanha tem por objetivo 
promover a vacinação, principal-
mente a este público alvo que está 
mais suscetível a adquirir a doen-

ça, lembrando que a vacina contra 
o sarampo já faz parte do calendá-
rio anual de imunização e encon-
tra-se disponível nas unidades de 
saúde vacinantes no município.

Casos em Pinda

Atualmente, o município pos-
sui 8 casos confirmados e 21 sob 
investigação. “Em 2016, o Brasil 
recebeu da Opas (Organização 
Pan-Americana da Saúde) o cer-
tificado de eliminação da circula-
ção do vírus do sarampo, e perdeu 
em 2018 por não ter conseguido 
quebrar a cadeia de circulação do 
vírus em um período de 12 meses 
e certamente isto se deu em de-
corrência da baixa cobertura va-
cinal, ou seja, se a população não 
aderir a vacina é praticamente 
impossível eliminar a doença de 
nosso meio”, afirma o diretor do 
Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos a Saúde, Rafael 
Lamana. Todas as unidades básicas de saúde estarão, diariamente, vacinando no horário 8h às 16h30

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A comunidade do bairro Cerâ-
mica, na zona rural de Pindamo-
nhangaba, receberá na próxima 
segunda-feira (7), o atendimento 
do “Ônibus da Saúde”. O trabalho 
é realizado pela Secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba des-
de abril deste ano.

O atendimento começa a partir 
das 9 horas, com consulta médica 

Pela primeira 
vez, haverá 
atendimento 
gratuito de 
podologia

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 estará 
em uma região rural da cidade.

Pela primeira vez, além do 
“Ônibus da Saúde”, os moradores 
do bairro Cerâmica contarão com 
os serviços dos alunos de podo-
logia do Senac, que estarão aten-
dendo gratuitamente a comuni-
dade. Serão distribuídas fichas 
para 30 atendimentos, por ordem 
de chegada. A podologia é a área 
da saúde que estuda e cuida dos 
pés. A ação é uma parceria da 
Secretaria de Saúde junto com o 
Senac e o Fundo Social de Solida-
riedade, que estará presente com 
o varal solidário.

Exames preventivos e testes 
rápidos acontecem no 
“Bem Viver” neste sábado

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

 
A Secretaria Municipal de 

Saúde estará promovendo neste 
sábado (5), exames preventivos e 
testes rápidos para a comunida-
de do Bem Viver, na Unidade de 
Saúde do bairro.

O dia contará com o exame 

preventivo, também conheci-
do como papanicolau e testes 
rápidos de HIV, sífilis e hepatites 
virais, que acontecerão das 9 às 
12 horas no posto de saúde do 
bairro.

As mesmas atividades também 
acontecerão no dia 19 e fazem 
parte da programação do ‘Outu-
bro Rosa’.

Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, entre outros, 
estarão disponíveis no posto de saúde do bairro

“Combatentes Mirins” realizam 
vistoria nas casas do Morumbi

Pindamonhangaba tem um 
grande reforço no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. São 
os “combatentes mirins”, estu-
dantes que passaram por uma 
formação da Secretaria de Saú-
de / Vigilância Epidemiológica, 
e agora ajudam os agentes de 
controle de vetores da Prefeitu-
ra na orientação e eliminação 
de criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, Chikun-
gunya, zika e febre amarela.

Na manhã de quarta-feira 
(2), cerca de 80 alunos do Pré 
ao 5º ano realizaram vistoria, 
casa-casa, junto aos agentes de 
controle de vetores da Prefeitura

As professoras e a gestora da 
unidade contam que o projeto 
começou a ser desenvolvido no 
início deste ano pensando na 
incidência de casos de dengue 
dentro da cidade. A partir disso, 
foram desenvolvidas diversas 
atividades colaborativas entre 
pais e alunos para combater 
o Aedes aegypti. Para que as 
crianças pudessem notar a inci-
dência de dengue, foi criado um 
gráfico em sala de aula em que 
regularmente elas atualizavam 
de acordo com os dados levan-
tados dentro da comunidade. 
A arte impressa na camiseta 
utilizada pelas crianças na 
hora da vistoria foi elaborada 
pelos próprios alunos, após uma 
competição de desenhos que 
ilustrassem os “Combatentes 
Mirins”.

Com camisetas, pranchetas e 
folders que foram desenvolvidos 
pelos próprios alunos, as crian-
ças foram divididas em grupos 
para que pudessem entrar 
nas casas e promover a visto-
ria junto aos agentes. A ação 
contou com a inspeção e olhar 

atento das crianças que fizeram 
perguntas sobre a frequência de 
limpeza do imóvel com a remo-
ção de materiais inservíveis, 

bem como, o armazenamento 
de maneira corretas de objetos 
que possam ser um possível 
criadouro.

Alunos da Escola Municipal Odete Corrêa Madureira 
realizaram ações de combate ao criador do mosquito 
Aedes aegypti pelas ruas do bairro

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Treibuna do Norte -  O Cartó-
rio Eleitoral de Pindamonhan-
gaba está finalizando o traba-
lho de coleta de biometria para 
eleição. Quando começou esse 
trabalho e como é realizado?

João Amaro - O Cartório Elei-
toral de Pindamonhangaba já 
vem realizando a biometria or-
dinária desde setembro de 2015 
e passou a obrigatória desde 
4/2/2019. Para realiza-la é ne-
cessário fazer agendamento pelo 
sítio do TRE/SP (www.tre-sp.jus.
br) ou pessoalmente no Cartório 
Eleitoral e, no dia agendado, com-
parecer com documento original, 
oficial e com foto e comprovante 
de endereço.

TN - O que acontece se o elei-
tor que vota em Pinda não re-
alizar esse cadastramento bio-
métrico?

João Amaro - O eleitor que 
não fizer o cadastramento bio-
métrico terá o título de eleitor 
cancelado.

TN - Quantos eleitores o mu-
nicípio tem hoje e quantos já fi-
zeram esse cadastramento?

João Amaro - O município 
de Pindamonhangaba possui 
atualmente cerca de 114 mil 
eleitores, sendo que, aproxima-
damente, 73.000 eleitores já fi-

zeram o cadastramento biométrico.

TN - Para quem ainda não 
fez, qual o procedimento a ser 
realizado e o prazo final? 

João Amaro – É necessário 
fazer agendamento pelo sitio do 
TRE/SP (www.tre-sp.jus.br) ou 
pessoalmente no Cartório Eleito-
ral. O prazo termina no dia 19 de 
dezembro de 2019.

TN - Em 2020 teremos elei-
ções municipais. Para quem 
deseja transferir o titulo para 
Pinda ou para aqueles jovens 
que ainda não se cadastraram, 
qual é o procedimento e prazo?

João Amaro - É necessário 
fazer agendamento pelo sitio do 
TRE/SP (www.tre-sp.jus.br) ou 
pessoalmente no Cartório Eleito-
ral. O prazo termina no dia 4 de 
maio de 2020.

TN - Onde funciona o cartó-
rio e qual a estrutura de aten-
dimento?

João Amaro - O Cartório Elei-
toral está localizado na Rua Fran-
cisco Glicério, nº 418 – Jardim 
Boa Vista – Pindamonhangaba. 
Atualmente temos 2 servidores 
do TRE/SP; 6 servidores requi-
sitados, sendo: Prefeitura (2), 
Câmara de Vereadores (2) e Se-
cretaria de Educação do estado 

Chefe do Cartório Eleitoral fala sobre a 
biometria; 40 mil eleitores ainda não fizeram
O entrevistado desta semana é João 
Amaro Pinheiro, chefe de cartório da 
90ª Zona Eleitoral de Pindamonhangaba. 
Com experiência de 24 anos na área, 
Amaro comenta sobre o trabalho da 
Justiça Eleitoral na cidade e destaca o 
cadastramento biométrico, que teve 
início em fevereiro de 2019 e encerra em 
dezembro próximo. 65% dos eleitores 
já passaram pelo cartório e fizeram a 
biometria.

Raio X da Justiça Eleitoral 
90ª Zona Eleitoral

Total Eleitores     114.031
Locais de Votação      68
Seções Eleitorais -     381 urnas
Perfil Eleitorado por Sexo Feminino  52%
Masculino      48%
Perfil Eleitorado por Idade   16 a 20 anos - 5%
21 a 34 anos      28%
35 a 59 anos      47%
Mais de 60 anos     20%

Eleições 2020 terão 4 novos 
locais de votação em Pinda

O Cartório Eleitoral de Pin-
damonhangaba já esteve ins-
talado na rua Miguel Imedia-
to, na Praça Desembargador 
Eduardo de Campos Maia, na 
rua Marechal Deodoro e desde 
julho de 2015 encontra-se na 
rua Francisco Glicério, nº 418.

Antes de João Amaro, o 

chefe do cartório eleitoral 
era o Mario Greco, que ocu-
pou o cargo por muitos anos 
e aposentou-se em 2006. 
Atualmente, Pindamonhan-
gaba conta com 381 seções 
eleitorais, distribuídas em 
68 locais de votação. Para as 
próximas eleições, o município 

terá quatro novos pontos de 
votação: Faculdade Bíblica 
Assembleia de Deus (Santa-
na); Escola Municipal Isabel 
do Carmo Nogueira (Crispim); 
Escola Municipal João Kolenda 
Lemos (Bem Viver Araretama) 
e Escola Municipal Ângelo Paz 
da Silva (Cidade Jardim).

de São Paulo (2); 3 estagiários e 6 
funcionários contratados para o 
período da biometria obrigatória.

TN - Qual a importância da 
Justiça Eleitoral?

João Amaro - O Juiz Eleitoral 
da nossa Comarca é o doutor Luiz 
Guilherme Cursino de Moura 
Santos, cujo mandato na Justiça 
Eleitoral, terminará em julho de 
2020. A Justiça Eleitoral é a res-
ponsável pela preparação e re-
alização das eleições. As nossas 

atividades se iniciam com a alo-
cação dos eleitores nos locais de 
votação; depois, com as escolhas 
de mesários que trabalharão em 
cada pleito; registro das candi-
daturas nas eleições municipais; 
análise de toda a documentação 
dos candidatos registrados; distri-
buição do tempo da propaganda 
no rádio e na TV; fiscalização da 
propaganda durante todo o perí-
odo de campanha; realização das 
eleições; apuração dos votos; pro-
clamação e diplomação dos eleitos. 

TN - Como você ingressou no 
trabalho da Justiça Eleitoral? 

João Amaro - Ingressei no 
TRE/SP nos idos de 1995, ten-
do passado pelo Cartório da 
260ª Zona Eleitoral da ca-
pital,  depois trabalhado em 
alguns departamentos da 
Secretaria do TRE/SP e des-
de agosto de 2003 cheguei 
ao Cartório Eleitoral de Pin-
damonhangaba, tendo sido 
nomeado chefe de cartório 
em janeiro de 2006.

da SemanaEntrevista
Fotos: Divulgação
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“Outubro Rosa” começa neste sábado com caminhada

Conferência aborda evolução 
e desafi os do Sistema Único 
da Assistência Social

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Saúde, inicia atividades do “Ou-
tubro Rosa”, mês de prevenção ao 
câncer nas mulheres, neste sába-
do (5), com a “Caminhada Rosa”, 
a partir das 9 horas. A concen-
tração será na Praça Monsenhor 
Marcondes.

O evento é realizado pela par-
ceria entre a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Saúde, o Fundo 
Social de Solidariedade e a Uni-
Funivc, e contará com atividades, 
como: aferição de pressão; glice-
mia capilar; orientações nutricio-
nais; avaliação postural; orienta-
ções para sair do sedentarismo; 
massoterapeutas; orientações de 
saúde bucal.

O dia também contará com ca-
beleireira para cortar cabelo das 
pessoas interessadas em fazer 
doações.  Os �ios capilares serão 
encaminhados à confecção de pe-
rucas ao GAPC (Grupo de Apoio a 
Pessoas Com Câncer).

Além da programação de 
abertura, serão realizadas, ainda 
as seguintes atividades: “Cami-
nhada Rosa”, no centro comu-
nitário do Cidade Nova, dia 20 
(domingo); “2° Treinão Rosa”, no 
Parque da Cidade, dia 27 (domin-
go); “Encerramento da Caminha-
da Rosa”, na Vila dos Afetos, dia 
29 (terça-feira).

As ações de prevenção à saúde 
da mulher “Previna-se, Supere e 
Surpreenda”, têm como objetivo 
gerar consciência na campanha 
“Outubro Rosa”.

“Assistência Social é um Direito: 
Evolução e Desa�ios do Suas”. Este 
foi o tema da nona edição da “Con-
ferência Municipal de Assistência 
Social”. O evento aconteceu no audi-
tório da Faculdade Anhanguera, no 
dia 28 de setembro, com realização 
da Secretaria de Assistência Social 
de Pindamonhangaba e o Conselho 
Municipal de Assistência Social.

O objetivo foi discutir a Política 
de Assistência Social no município, 
“fazendo uma leitura dos avanços 
e das di�iculdades, com propostas 
para a ‘Conferência Estadual’, que 
ocorrerá em dezembro”, disse a 
presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social, a psicóloga 
Doralice de Souza Labastie. Segun-
do ela, “a conferência foi bastante 
produtiva e baseada nos debates 
anteriores realizados com os usu-
ários de programas sociais aten-
didos pelos Cras, que sugeriram 
melhorias para a Política de Assis-
tência Social no âmbito municipal 
e estadual.”

Para a secretária de Assistên-

cia Social Ana Paula Miranda, “é 
um evento muito importante para 
a política de assistência social do 
município, que vem contribuir 
para uma re�lexão da realidade 
da política de assistência social: o 
que precisa ser priorizado, como é 
que tem sido a oferta de serviços 
socioassistenciais. En�im, um mo-
mento de debate e de re�lexão, com 
o objetivo maior que é o fortaleci-
mento da política pública, garan-
tindo, de fato, os direitos sociais da 
população assistida”, destacou. As 
conferências municipais ocorrem 
a cada dois anos, amparadas pela 
Lei Orgânica da Assistência Social 
como meio de avaliação e visando 
propor diretrizes para o aperfeiço-
amento do Sistema Único da Assis-
tência Social.

Participaram representantes 
do poder público; organizações 
sociais; de conselhos municipais; 
usuários, além de trabalhadores 
da assistência social de institui-
ções públicas e de instituições �i-
lantrópicas. 

Importante ferramenta no controle social, conferência 
recebeu pessoas de diversos setores da sociedade

Divulgação

Divulgação

Projeto “Viver Bem” realiza formatura 
Feltro, E.V.A e MDF 

são alguns dos materiais 
utilizados na confecção 
de artesanato feito pe-
los alunos das o�icinas 
do projeto “Viver Bem” – 
que acontece em centros 
comunitários de Pinda-
monhangaba. 

Esta edição atendeu 
38 bairros e capacitou 
cerca de 900 pessoas em 
diferentes técnicas de ar-
tesanato. 

A formatura desses 
alunos aconteceu no 
ginásio da Associação 
Atlética Ferroviária, na 
quarta-feira (2). “São 15 
modalidades de cursos 

de artesanato totalmen-
te gratuitos, que, além 
de capacitar e gerar ren-
da ao munícipe, é visto 
como terapia e preven-
ção, já que a interação 
das pessoas previne do-
enças como a depressão, 
considerado o mal do sé-
culo”, ressaltou a secretá-
ria adjunta de Cultura  e 
Turismo, Ana Lúcia Go-
mes de Araújo. 

O prefeito Isael Do-
mingues destacou a im-
portância da economia 
criativa: “Desde o co-
meço falamos que era 
importante gerar opor-
tunidades para as pes-

soas terem condições de 
ter renda. A questão do 
atrativo de empresas foi 
importante. Isso mostra 
a tendência nossa de es-
tar em primeiro lugar do 
Vale do Paraíba em gera-
ção de emprego; mas isso 
aqui também é importan-
te, porque é terapia ocu-
pacional e gera economia 
criativa.”

O “Viver Bem” é uma 
realização da prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, do De-
partamento de Turismo 
com parceria do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba.

Alunos participam de formatura. 
Proposta é que tenha mais duas 
edições do projeto este ano

“Vila dos Afetos” recebe evento 
em celebração ao ‘Dia do Idoso’ 

A “Vila dos Afetos”, localizada em Moreira César, recebeu na terça-feira, 
1º de outubro, um café da manhã para celebrar o “Dia da Pessoa Idosa”. 

O encontro foi organizado pelo Fundo Social de Solidariedade 
com a Prefeitura de Pindamonhangaba.  

“Hoje, tenho a honra de poder comemorar o meu 
aniversário junto com vocês, neste café que �izemos 
com muito carinho para celebrar esta data. Desde o 
início, o Fundo Social tem apoiado e investido muito em 
cursos, eventos e atividades para a pessoa idosa, porque 
sabemos o quanto é importante, além de respeitarmos, 
oferecermos oportunidades para uma vida mais feliz e 
ativa”. 

Cláudia Vieira Domingues 
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

“Todo dia é dia de celebrar a vida e de pensar em 
políticas para melhorar a qualidade de vida da nossa 
população, principalmente, a idosa, que tanto já 
contribuiu pela nossa cidade. Hoje, parabenizo a todos 
vocês pelo ‘Dia do Idoso’, reforçando que tudo o que 
nós fazemos é pensando na valorização, na integração 
e na saúde �ísica e emocional de todos vocês” -

Isael Domingues - Prefeito

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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ORDEM DO DIA
35ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 07 de outubro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 05/2019, que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 65/2019” (Veto Total ao Projeto 
de Lei n° 104/2019).
II. Veto n° 06/2019, que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 62/2019” (Veto Total ao Projeto 
de Lei n° 100/2019).
III. Veto n° 07/2019, que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 58/2019” (Veto Total ao Projeto 
de Lei n° 95/2019).
IV. Veto n° 08/2019, que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 64/2019” (Veto Total ao Projeto 
de Lei n° 102/2019).

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Os Vetos nº 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - 
Referem-se a projetos de denominações de vias públicas e de acordo com a Promotoria de 
Justiça de Pindamonhangaba, torna inviável e ilegal a denominação de bens públicos em nome 
de pessoas vivas, eis que configuraria afronta aos Princípios Constitucionais.
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Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba realizou na segunda-
feira, dia 30 de setembro a 34ª Sessão 
Ordinária de 2019. Na pauta da Or-
dem do Dia constaram oito proposi-
turas sendo uma Emenda à Lei Orgâ-
nica e sete projetos de denominações 
de vias públicas propostas pelos vere-
adores Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola (PV) e Rafael Gof�i Mo-
reira (PSDB). Todas as proposituras 
foram aprovadas por unanimidade 
pelos parlamentares.

A Proposta de Emenda à Lei Or-
gânica n° 02/2019, de autoria da 
Mesa Diretora, que propõe a Revo-
gação do § 6° do Art. 136-A da Lei 
Orgânica Municipal”, foi con�irmada 
em 2º turno. Esta revogação se justi-
�ica em virtude da ADIn n° 2135736-
92.2019.8.26.0000, proposta pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, que 
aponta que o dispositivo ora revoga-
do viola o princípio federativo, que se 
manifesta na repartição constitucio-
nal de competências, de observância 
obrigatória pelos Municípios por for-
ça do disposto no art. 144 da Consti-
tuição do Estado de São Paulo, onde 
se manifesta que a de�inição dos cri-
mes de responsabilidade e o estabe-
lecimento das respectivas normas de 
processo e julgamento são de compe-
tência legislativa privativa da União.

Denominações
Os Projetos de Lei n° 60/2019, 

63/2019, 64/2019, 68/2019 e 
71/2019, todos de autoria do verea-
dor Renato Cebola, denominam, res-
pectivamente, de Avenida Rimerso 
Giovanelli a Avenida 02 do Loteamen-
to Residencial Santa Clara, localizado 
no bairro do Crispim; Rua Prof. Luiz 
Sávio Neto a Rua 02 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localizado no 
bairro do Crispim; Rua Maria Luiza 
Bartolomeu Silva de Oliveira a Rua 03 
do Loteamento Residencial Santa Cla-
ra, localizado no bairro do Crispim; 

Novas ruas do Residencial Santa Clara, 
Shangri-lá e Vila Verde recebem denominações 

dos parlamentares em Pindamonhangaba
O técnico do futsal feminino da SEMELP Márcio Jacinto e a jovem Lavínia Dias receberam 

Diplomas de Honra ao Mérito pelos seus trabalhos realizados na comunidade

Rua Aparecida da Cunha de Camargo 
a Rua 08 do Loteamento Residencial 
Santa Clara, localizado no bairro do 
Crispim e Avenida da Esperança a 
Avenida 01 do Loteamento Residen-
cial Santa Clara, localizado no bairro 
do Crispim.

Os Projetos de Lei n° 129/2019 
e 144/2019, de autoria do vereador 
Rafael Gof�i Moreira, denominam res-
pectivamente a Rua 22 (vinte e dois) 
d o bairro Shangri-lá, Pindamonhan-
gaba/SP, de Rua Dra. Rosely Kobbaz 
Paim Kassab e a Praça localizada no 
bairro Vila Verde, entre a Avenida Dr. 
Antônio Pinheiro Júnior, e o início da 
Avenida Nagib Kalil, de Praça da Ca-
pela.

Homenagens
O vereador Roderley Miotto Ro-

drigues (PSDB) através do requeri-
mento nº 1.734/2019, de 03 de ju-
nho de 2019, prestou homenagens 
à jovem Lavínia Dias Gomes Céu, em 
reconhecimento pelo altruísmo e pro-
tagonismo socioassistencial, por lide-
rar e mobilizar as forças de muníci-
pes, estudantes, atletas e empresários 
para a realização da Campanha do 
Agasalho em prol dos mais necessi-
tados, destacando o espírito solidário 
de Pindamonhangaba.

A jovem Mayara Neneca Vigilato, junto com sua família e 
vereadores recebe Moção de Congratulações

Pelo requerimento nº 2.441/2019, 
o vereador Roderley também home-
nageou Márcio Jacinto da Silva, téc-
nico do futebol de salão feminino da 
SEMELP de Pindamonhangaba, pelo 
excelente trabalho, desempenho, gar-
ra e perseverança na conquista de 
resultados altamente expressivos nas 
mais diversas competições locais, re-
gionais e nacionais que têm participa-
do, levando com dignidade o nome do 
esporte de pindamonhangaba para 
todo o Brasil.

Lavínia Dias Gomes Céu
Nascida em Pindamonhangaba, 

é �ilha de Henrique José Gomes Céu, 
educador �ísico e Rosely Aparecida 
Dias da Silva, pedagoga, auxiliar de 
classe da Rede Municipal de Ensino. 
Alfabetizou-se aos 4 anos, empenhan-
do-se nos estudos, desenvolvendo ha-
bilidades e conquistando respeito no 
meio estudantil. Pela manhã, cursa o 
7º ano do Ensino Fundamental, à tar-
de, cursa o Middle School, programa 
bilíngue de parceria entre o Colégio 
Emílio Ribas – Anglo Pinda e a Univer-
dade de Missouri, nos Estados Unidos. 
Destaca-se pela desenvoltura nas lín-
guas inglesa e espanhola. No esporte, 
pratica a natação desde bebê. Inspira-
da por sua mãe, esportista amadora, 
participa da Corrida Pinda, realizada 
anualmente em comemoração do ani-
versário de nossa cidade sagrando-se 
campeã em sua categoria e retornan-
do ao pódio outras vezes.

Em 2018, na área cientí�ica, con-
quistou medalha de ouro na Olimpí-
ada Brasileira de Astronomia e pela 
Olimpíada Brasileira de Robótica, 
a medalha de honra como melhor 
aluna em seu nível na Modalidade 
Teórica. Neste ano de 2019, na Olim-
píada Internacional Matemática Sem 
Fronteiras, edição brasileira da “Ma-
thématiques Sans Frontières”, sua 
equipe conquistou medalha de prata 
na etapa estadual e bronze no âmbito 
nacional do evento organizado pela 
Academia de Estrasburgo, no leste da 
França, que além do Brasil, ocorre em 
mais 30 países. A equipe está classi-
�icada para representar o Brasil em 3 
olimpíadas internacionais na China, 
Japão e Taiwan. Neste mês foi bronze 
na Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia. O seu engajamento como ativista 
começou inspirada em seus tios que 
atuam na defesa dos animais. Em 
2018, após seus pais mostrarem “in 
loco” a dura realidade vivida pelos 
moradores de rua de Pinda; e inspi-
rada pelo “Líder em Mim”, programa 
internacional de formação socioemo-
cional desenvolvido no Colégio Emí-
lio Ribas – Escola Anglo Pinda, �icou 
tocada e inquieta com o quadro. A 
empatia, capacidade de se colocar no 

 
Extrato do Contrato 07/2019

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA.
Contratado: LABORE SERVIÇOS MÉDICOS S/S 
LTDA
Contrato n.º 07/2019 - PDC n.º 38/2019 - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO nº 26/2019 - Lei n.º 8.666/93, em 
sua redação atual, artigo 24, inciso II.
Objeto: Execução do Programa de Prevenção 
de Riscos no Ambiente de Trabalho (PPRA) 
e do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), contendo a contratação 
de realização de Consultas Assistenciais, Exames 
Ocupacionais, Acuidade Visual, Audiometria, EEG 
e ECG .
Valor total: R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e 
sessenta reais). O prazo de vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura.

lugar do outro, a fez bater de porta 
em porta nas 35 casas do condomínio 
onde mora solicitando agasalhos para 
amenizar as di�iculdades enfrentadas 
pelos mais necessitados. Com as ar-
recadações, duas entidades de nosso 
município foram atendidas. Com o 
sucesso da campanha do agasalho 
no ano passado e a satisfação pessoal 
por poder amparar o próximo, sentiu-
se mais motivada ainda para superar-
se na edição deste ano, buscou apoio 
de comerciantes que anonimamente 
contribuíram de forma muito expres-
siva para atender aos mais necessita-
dos. Como anteriormente, conseguiu 
doações no condomínio onde mora. 
Para completar, o time masculino do 
Vôlei Taubaté, campeão da Superliga 
de Vôlei 2019, com vários campeões 
olímpicos, técnico e jogadores da 
seleção brasileira, sensibilizou-se e 
abraçou a nobre iniciativa, doando 
uma camisa autografada por todo o 
elenco para ser rifada ou leiloada, 
com renda revertida para aquisição 
de agasalhos e cobertores entregues 
para entidades assistenciais. A singela 
campanha idealizada e realizada pela 
jovem pindamonhangabense chegou 
ao conhecimento da TV Vanguarda 
que veiculou matéria no programa 
jornalístico do meio-dia, causando 
grande repercussão, despertando o 
espírito de solidariedade e a impor-
tância da mobilização social! O bom 
exemplo também chegou ao mun-
do digital, o vídeo da TV postado na 
rede social viralizou e em apenas 6 
dias, ultrapassou 2.600 visualizações, 
120 “likes” e mais de 30 compartilha-
mentos. Houve imensa aprovação po-
pular., elogios e mensagens de apoio 
reforçaram a imagem de Pinda como 
“cidade solidária”, engrandecendo e 
criando perspectivas para uma cam-
panha ainda mais envolvente. A ini-
ciativa de uma cidadã de apenas 12 
anos não resolve tudo, mas ameniza 
as di�iculdades de alguns e nos faz re-
�letir sobre responsabilidade social, 
princípios de respeito, carinho e pre-
ocupação com o próximo. A cidade se 

transforma com a sua gente e com a 
cidadania. Solidariedade, que vem do 
povo, pode fazer a diferença na vida. A 
nova geração espelhará o que a famí-
lia, a escola e a sociedade lhes apre-
sentar. Os valores e os bons exemplos 
devem sempre ser enaltecidos.

Márcio Jacinto da Silva
Nascido em Guaratinguetá, é mo-

rador de Pindamonhangaba há 47 
anos, �ilho de José Benedito Jacinto da 
Silva Filho (in memória) e de Maria 
de Paula da Silva. Fez todo ensino fun-
damental na Escola Dr Mário Tava-
res, na Vila São Benedito, Distrito de 
Moreira César. Cursou ensino médio 
na Etec João Gomes de Araújo, onde 
se formou em técnico Mecânica. Fez 
sua graduação na Unitau no curso de 
licenciatura plena em Educação �ísica 
e pós-graduação em gestão pública. 
Iniciou sua carreira de treinador no 
futsal feminino em 1999, através de 
um projeto da catequese, onde de lá 
para cá obteve várias conquistas im-
portantes, tais como: Campeão na 
Federação Paulista, Campeão da Taça 
Vanguarda, Campeão da Copa SESC, 
Campeão da Copa Mantiqueira, Cam-
peão do JACAP e Campeão dos Jogos 
Regionais. É funcionário público na 
prefeitura de Pindamonhangaba des-
de 2011 e atualmente é gestor de ati-
vidades esportivas. E um dos grandes 
responsáveis pelo sucesso do time de 
futsal feminino “Guerreiras Pinda” 
que vem representando com excelên-
cia a cidade de Pindamonhangaba em 
várias competições regionais e nacio-
nais.

Moção
A vereadora Gislene Cardoso – Gi 

(DEM) prestou homenagem com a 
entrega da Moção de Congratulações 
nº 114/2019, de iniciativa dos vere-
adores Carlos Moura – Magrão (PR), 
Janio Ardito Lerario (PSDB) e da ve-
readora Gislene Cardoso – Gi, à jovem 
Mayara Neneca Vigilato, campeã na 
prova dos três tambores, realizado no 
3° Festival Tropeiro do Vale do Paraí-
ba, no Parque da Cidade em Pindamo-
nhangaba.

O técnico do Futsal Feminino da SEMELP Márcio Jacinto da Silva, 
junto com sua família é homenageado pelos  vereadores

A jovem Lavínia Dias Gomes Céu, junto com seus pais, é 
homenageada pelos vereadores
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O programa ‘Meu Bairro é 
Legal’, realizado pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Habitação, estará no Feital 
neste sábado (5), das 9 às 
12 horas. O evento é aberto 
para todos os moradores e 
contará com a participação 
de diversas secretarias da 
Prefeitura, realizando aten-
dimento, como Ouvidoria, 
Secretaria de Obras e Plane-
jamento e Secretaria de Saú-
de, entre outras.

A equipe da Habitação 
estará com a conferência 
de cadastro e identifica-
ção dos imóveis do bair-
ro, para o processo de 
regularização fundiária, 
e terá, ainda, apoio da Se-
cretaria de Negócios Jurí-

dicos, para orientações à 
população.

O ‘Meu Bairro é Legal’será 
realizado no Centro Educacio-
nal Municipal Joana Alves dos 
Santos de Campos, que fica na 
rua Aristides Pires, 96, Feital.

“O ‘Meu Bairro é Legal’ re-
aliza medidas para difundir 
os Projetos Habitacionais e 
principalmente a Regulari-
zação Fundiária em nosso 
município mostrando a po-
pulação o conjunto de medi-
das jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que vi-
sam à regularização de nú-
cleos/bairros irregulares e à 
titulação de seus ocupantes 
de modo a garantir o direito 
à moradia”, afirmou o secre-
tário de Habitação, Marcelo 
Martuscelli. 

‘Meu Bairro é Legal’ 
estará no Feital 
neste sábado

A tarde de quarta-feira (2) foi 
de festa para os alunos das ofi-
cinas Reinvente de Panificação, 
realizadas no Bonsucesso. A for-
matura reuniu os 140 alunos das 
turmas dos professores Gino e Io-
landa, e contou com uma grande 
mesa com os produtos confeccio-
nados pelos alunos.

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Domin-
gues, e o prefeito Isael Domin-
gues prestigiaram a formatura 
e ficaram muito satisfeitos pela 
alegria dos formandos, que agora 
têm uma nova profissão e opção 
de geração de renda.

“A festa foi linda, tivemos uma 

mesa farta com alguns dos pro-
dutos que os alunos aprende-
ram a fazer. É muito satisfatório 
ver que os cursos ‘Reinvente’ 
estão melhorando a vida das 
pessoas e oferecendo essa op-
ção de geração de renda e eco-
nomia criativa”, avaliou Cláudia 
Domingues. 

Fundo Social realiza formatura dos 
alunos de Panificação no Bonsucesso

Como parte da construção do 
currículo da rede e das ações for-
mativas do mês do professor, a Se-
cretaria de Educação da Prefeitura 
realiza o Congresso Municipal de 
Educação nos dias 8, 9 e 10 de ou-
tubro, das 18h30 às 21 horas.

A abertura do evento será na 
ETEC João Gomes de Araújo, na 
terça-feira (8), com a palestra 
“Quanto vale ser professor hoje no 
Brasil?”, com Lourdes Atié, soció-
loga e educadora. Na quarta-feira 

(9), na Faculdade Anhanguera, o 
tema será “Linguagem e alfabeti-
zação (leitura e escrita nos anos 
iniciais)”, com a professora Dei-
se Morais. Fazem parte ainda da 
programação deste dia “Educação 
infantil, ludicidade, jogos e conta-
ção de histórias”, com a professo-
ra Vânia Carmo; “Ciências e expe-
rimentação nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental”, com Juran-
dir, André, Fúlvio, Joel (Programa 
Aula Extra); “História e Geografia 

nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental”, com o professor Davi 
Coura; “Matemática nos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental”, com 
a professora Juraci de Faria. Na 
quinta-feira (10), as palestras com 
os mesmos temas serão na Escola 
Municipal “Prof. Joaquim Pereira 
da Silva”.

As inscrições estão abertas até 
o dia 6 de outubro pelo link ht-
tps://forms.gle/YE6PuXJNMAb-
3qHfA6

Congresso Municipal de Educação será 
realizado na próxima semana

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Centro Esportivo Zito 
recebe a festa do “Dia das 
Crianças” neste domingo 
(6), com diversas ativida-
des recreativas para o pú-
blico infantil, das 13h30 às 
17h30.

O dia contará com ativi-
dades, como: minivôlei, fu-
tebol, tênis de mesa, perna 
de pau, oficina de pipas, 
jogos de mesa, modela-
gem de balão, maquiagem 
de rosto, além de pisci-
na, oficina de vivência 
sonora, brinquedoteca, 
futebol de sabão, tobogã, 
entre outros.

A piscina pode ser fre-
quentada por crianças 
de até 14 anos. Menores 
de oito anos somente 

acompanhados por um 
responsável maior de 
idade.

De acordo com a gesto-
ra regional de Lazer, Ma-
rilda de Oliveira Barros, 
“a Festa do Dia da Criança 
tem o intuito de levar para 
os pequenos e também 
para a família momentos 
de lazer, descontração, 
cultura e muita alegria”.

A comemoração do 
“Dia das Crianças” tam-
bém acontecerá no dia 12 
(sábado), no Centro Es-
portivo “João do Pulo”, das 
13h30 às 17h30. Neste 
dia não haverá atividade 
aquática porque a piscina 
está em  reforma.

O evento é uma realiza-
ção da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer.

Centro Esportivo “Zito” recebe festa 
do “Dia das Crianças” neste domingo

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** RECURSO / REABERTURA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 202/2019 (PMP 25634/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de 
Administração e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, não acolheu, em 
03/10/2019, a impugnação interposta pela empresa Ekipsul Comércio de Produtos 
e Equipamentos Eireli EPP (processo 28250/2019), determinando o andamento do 
certame, que cuida de “aquisição de solução interativa integrada com instalação e 
confi guração dos equipamentos para usuários da rede municipal de ensino”, sem 
alteração do ato convocatório, para reabertura em 16/10/2019, com recebimento dos 
envelopes às 14h e início da sessão às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 112/2019 (PMP 14779/2019) 
Foi fi rmado o contrato 085/2019, de 23/07/2019, para “aquisição de parafusadeira 
profi ssional, máquina manual corte de piso e nível a laser profi ssional”, no valor de 
R$ 1.317,42, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa Eletrifi car 
Comércio de Ferragens, Ferramentas e Produtos para Manutenção Ltda ME, o Sr 
Pedro Paulo de Souza Azevedo. 
Foi fi rmado o contrato 086/2019, de 23/07/2019, para “aquisição de furadeira”, no 
valor de R$ 2.362,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa 
HSX Comércio e Serviços Eireli, o Sr Thyago Telles Pereira. 
Foi fi rmado o contrato 087/2019, de 23/07/2019, para “aquisição de serra circular para 
madeira”, no valor de R$ 2.496,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, 
empresa Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli, o Sr Izael Vianna Rocha. 

PREGÃO Nº 151/2019 (PMP 20858/2019) 
Foi fi rmado o contrato 119/2019, de 18/09/2019, para “aquisição de instrumentos 
musicais”, no valor de R$ 15.750,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Alcemir José Ribeiro Palma, e pela 
contratada, empresa Roriz Instrumentos Musicais Ltda, o Sr Paulo Sérgio Roriz. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 30/07/2019, ao contrato 105/2018, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em serviços de capacitação para ações 
de apoio e educação junto a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção 
Básica em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Pindamonhangaba”, 
para prorrogação até 30/07/2020, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Electa Prestação de Serviços em Tecnologia 
Educacional Ltda ME, o Sr Michael Ladenthin.

CMDCA  - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

CONVOCAÇÃO – 
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

 Ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras,Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, 
para a realização da “20ª Reunião Ordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1. Leitura e aprovação de Ata;
2. Edital Escuta Especializada – Publicação e 
Cronograma;
3. Edital CONDECA;
4. Regimento Interno – Conselho Tutelar
5.Capacitação Conselheiros Tutelares Eleitos
6. Informes Gerais.
Data: 08/10/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem 
comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta 
através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br
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Conselho Municipal de 
Assistência Social 

CONVOCAÇÃO – 
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam as senhoras conselheiras, senhores 
conselheiros titulares e suplentes, entidades 
e sociedade civil do Conselho Municipal de 
Assistência Social, convocados a comparecer, 
na data e local abaixo, para a realização da “10ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a 
seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação de Atas
• Pedido de Inscrição no CMAS
• Apresentação das Propostas da Conferência 
Municipal
• Alteração de Datas da Conferência Estadual 
de Assistência Social
• Informes Gerais
Dia: 09/10/2019 (Quarta-Feira)
Horário: 17h00 (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal 

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem 
comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifi quem 
sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Os motoristas pindenses 
devem �icar atentos ao ca-
lendário de licenciamento.  
Em outubro, os veículos com 
placas terminadas em 8, além 
dos caminhões com placas 
terminadas em 3, 4 e 5, têm 
que ser licenciados.

O valor da taxa do servi-
ço é mesmo para todos: R$ 
90,20. É possível licenciar de 
forma eletrônica, por meio 
do sistema bancário, sem 
precisar ir até uma unidade 
de atendimento. Mas aten-
ção, não basta apenas pagar 
a taxa, é preciso que haja a 
emissão do documento. Por 
isso não é aconselhável dei-
xar para a última hora.

Os mais esquecidos podem 
contar com a ajuda do Detran.
SP e receber gratuitamente 
um alerta 30 dias antes do 

vencimento via SMS e push no 
celular. Basta cadastrar o ce-
lular no portal detran.sp.gov.
br e autorizar o recebimento. 
O passo a passo para fazer o 
serviço pode ser consultado 
em detran.sp.gov.br, na área 
de “Veículos”>”Licenciamento 
Anual”.

Como licenciar
Não é necessário ir às uni-

dades do Detran.SP ou impri-
mir boleto para pagar a taxa. 
Basta informar o número do 
Registro Nacional de Veícu-
los Automotores (Renavam) 
ao caixa bancário ou selecio-
nar essa opção nos terminais 
eletrônicos das agências ou 
no internet banking. É pre-
ciso quitar possíveis débitos 
de IPVA, seguro obrigatório e 
multas, por exemplo.

Algumas unidades do De-
tran.SP dispõem de máquina 
para pagamento com cartão 
de débito. Não precisa espe-
rar chegar o mês do �inal de 
placa do veículo. É possível 
licenciar de forma antecipada.

Com o comprovante de pa-
gamento e um documento de 
identi�icação em mãos, o con-
dutor pode ir ao Detran.SP ou 
posto Poupatempo para soli-
citar a emissão do documen-
to. Se preferir, pode pagar jun-
to com a taxa o custo de envio 
pelos Correios, de R$ 11, para 
receber o documento em casa. 
A entrega pode ser acompa-
nhada pelo portal www.de-
tran.sp.gov.br, em “Serviços 
Online”.

Confi ra 
calendário de 

licenciamento completo.

Outubro é mês de licenciar veículos 
com placas terminadas em 8
Proprietários de caminhões com fi nais de placa 3, 4 e 5 também devem regularizar documento

Candidatos matriculados em ins-
tituições privadas de ensino superior 
ganharam mais tempo para concorrer 
às bolsas remanescentes do ProUni 
(Programa Universidade para Todos). 
O prazo de inscrições foi prorrogado 
pelo MEC (Ministério da Educação) até 
esta sexta-feira (4). 

As inscrições devem ser realiza-
das no site do programa. As bolsas 
remanescentes são mais uma chance 
para quem não foi contemplado nas 
primeira e segunda chamadas, além 
da lista de espera. As vagas, voltadas 
para o segundo semestre do ano, �i-
cam disponíveis por conta da desis-
tência dos candidatos pré-seleciona-
dos ou falta de documentação, por 
exemplo.

Podem concorrer às bolsas rema-
nescentes do ProUni:

Estudantes têm até hoje para concorrer 
a bolsas remanescentes do ProUni 

- Brasileiros sem diploma de cur-
so superior e que tenham participado 
de qualquer edição do Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) a partir de 
2010, com nota superior a 450 pontos 
e sem ter zerado a prova de redação;

- Professores da rede pública de 
ensino, no efetivo exercício do ma-
gistério da educação básica e que não 
tenham participado do Enem podem 
se inscrever às bolsas de estudo em 
cursos de licenciatura.

Nesta etapa, não há chamadas ou 
nota de corte diária. A ocupação das 
bolsas é realizada conforme a ordem 
de inscrição. Ao concluir a inscrição, 
a bolsa automaticamente é reservada 
ao candidato. Quem for selecionado 
deverá comparecer à instituição de 
ensino nos dois dias úteis subsequen-
tes ao da inscrição para comprovar as 
informações prestadas. O edital com 
o cronograma e demais procedimen-
tos relativos à oferta de bolsas rema-
nescentes do programa foi publicado 
na edição de 26 de julho do Diário O�i-
cial da União.

Reprodução/Internet



experiência em Projeto So-
cial de Fortalecimento de 
Vínculos Familiares para 
Crianças. Conselheira tu-
telar desde 2016 atuando 
com trabalho junto às famí-
lias e sociedade em defesa 
dos Direitos violados da 
Criança e do Adolescente. 
Zelar e defender Direitos 
Humanos requer compro-
misso, comprometimento, 
seriedade e pro�issionalis-
mo. Atuar com respeito e 
compromisso ético, sério 
para com a Criança e Ado-
lescente, buscando sempre 
o zelo para uma sociedade 
justa e digna sem violações 
e direitos.

26  - Regina Faria
Graduada em Serviço 

Social, já atuou em institui-
ções da cidade, Presidente 
do aprendiz,vice do extinto 
Patrulheiros Dom Bosco, 
como conselheira desejo 
efetivar compromisso ético 
e pro�issional para garan-
tir os Direitos de Crianças 
e Adolescentes do municí-
pio,com ações de respeito 
e cidadania, priorizando 
sempre a família.

27 - Professor Mauro 
Lopes

Graduado e Especialista 
em Logística e Gestão de 
RH (Fatec). Atuando como 
facilitador na formação de 
capacitação de jovens e 
adolescentes, nas seguin-
tes instituições: ONG (IA3), 
Senai, Etec. Atualmente 
cursando Pós-Graduação: 
Serviço Social (Fatec) e 
Educador Social (Senac 
Pindamonhangaba).

28 - Isabel de Cássia 
Ramos

Formada em Serviço 
Social, pós-graduada em 
Psicopedagogia, cursando 
o último ano em Pedagogia.

Buscarei zelar pelo 
cumprimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te, visando sempre, idonei-
dade e respeito a todos.

19 - Karol Honorato 
Silva

Cursando Direito na 
Fasc, tem curso básico em 
teologia, militante em tra-
balhos sociais com crian-
ças e adolescentes; casada 
há 8 anos com Thiago Silva, 
pastor, teólogo, com quem 
tem dois �ilhos: Heytore 
Heloísa. Sempre auxiliou 
seu marido no pastoreio 
de igrejas e em instituições 
voltadas às crianças e ado-
lescentes. Comprometida 
com a honestidade, serie-
dade, respeito ao próximo, 
justiça e, principalmente, 
com a família e a garantia 
da defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.

21 - Marcella Nunes
Formanda em Magis-

tério, tendo experiencia e 
participação em Ong´s de 
Assistência a famílias ca-
rentes e crianças com ne-
cessidades 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 futu-
ro 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, �iscalizando 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 professora 
na Rede Estadual e traba-
lhei por nove anos na Obra 
Social dos Salesianos

24  - Maria Monteiro
Assistente Social com 

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 forta-
lecimento das famílias e assim 
garantir os direitos funda-
mentais estabelecidos no ECA, 
onde deseja continuar, seu tra-
balho com comprometimento,  
ética e pro�issionalismo.

2  - Rodolfo Rocha
Morador de Moreira Cesar, 

bacharel em direito, trabalho 
há mais de 6 anos no Conse-
lho Tutelar de Pindamonhan-
gaba. Peço seu voto para con-
tinuar 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 Uni-
versitária em Libras.

Conselheira tutelar em 
Exercício.

4  - Luciana Ferreira
Sou Psicóloga, Pós-

graduada em Psicologia Social, 
tenho experiência de 2009 
a 2016 como Conselheira 
Tutelar de Pindamonhangaba 
atuando na garantia de Direito 
da Criança e Adolescente, fui 
estagiaria na Delegacia de 
Defesa da Mulher e Policia 
Civil. Me julgo preparada e 
empenhada para continuar 
desenvolvendo um bom 
trabalho.

5  - Telma Benco
Formada em Serviço 

Jurídico pela Etec e ba-
charel em direito pela 
Unisal Lorena. Por 5 anos 
fui voluntária e estágiaria 
na Delegacia Defesa da 
Mulher em atendimen-
to direto com crianças e 
adolescentes em estado de 
vulnerabilidade que ficou 
evidente que eu posso fa-
zer 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 estudante de 
Letras. trabalho há dez 
anos em creche munici-
pal e conheço de perto às 
necessidades, carências e 
negligências com as nos-
sas crianças. Quero tra-
balhar como conselheira 
tutelar para se fazer cum-
prir os direitos das nossas 
crianças e adolescentes.

12 - Sara Meira
Sou a Sara Meira, pra 

quem já me conhece sabe 
que tenho um projeto so-
cial HERÓIS VOLUNTÁRIOS, 
e agora quero poder fazer 
ainda mais pela nossa ama-
da cidade. Trabalhando 
para a população em geral 
para defender os direitos 
das nossas crianças e ado-
lescentes no Conselho Tu-
telar.

13 - Tatiana Derrico
Graduada em Serviço 

Social em 2002/Unitau. 
Desenvolvimento de diver-
sos trabalhos pro�issionais 
com crianças e adolescen-
tes no Padre Vita e Projeto 
Grêmio União em prol da 
prevenção, direito e defesa.  
Conhecimentos especí�icos 
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 adoles-
centes. Conto com você.

15 - Luisa Guedes
Futura Pedagoga, pin-

damonhangabense, possui 
formação e carreira na área 
de RH com ênfase no de-
senvolvimento humano. É 
voluntária nas entidades de 
acolhimento Lar da Crian-
ça Irmã Julia e Apar (As-

sociação de Pais e Amigos 
de Adolescentes em Risco) 
- Atuante nas ações de aco-
lhimento estratégico, com 
educação à luz das emoções 
e atividades pedagógicas 
que fortalecem o desem-
penho escolar e favorecem 
a descoberta e expressão 
de sentimentos e o autoco-
nhecimento, valorizando os 
momentos felizes em detri-
mento dos momentos dolo-
rosos. 

16 - Edvania de Moraes
Pindamonhangabense, 

45 anos, funcionária públi-
ca na Secretariade Saúde há 
15 anos, graduada em ser-
viço social, estagiei no Lar 
da Criança Irmã Júlia, sou 
voluntária na Apae em pro-
jetos da Igreja Católica e no 
asilo São Vicente de Paulo. 
Atuo sempre em defesa do 
ECA em prol da Criança e 
do adolescente e na preser-
vação e fortalecimento 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 venho 
aprendendo - diariamen-
te - a construir um diálogo 
franco, aberto e responsá-
vel com as crianças, com os 
adolescentes e com a comu-
nidade em geral. 

18 -  Edson Walmir 
(Delegacia de Defesa 

da Mulher) 
Pindamonhangabense, 

morador do bairro Campo 
Alegre desde o nascimento, 
casado e pai de três �ilhos. 
Trabalhei como agente pe-
nitenciário e em indústrias. 
Há 13 anos sou servidor 
público, estou há 11 anos 
na Delegacia de Defesa da 
Mulher (que também aten-
de crianças e adolescentes). 
Nesse período de delegacia 
já colaborei com a equipe 
em mais de 20 mil atendi-
mentos e espero levar esta 
experiencia para o Conse-
lho Tutelar.

No próximo dia 6 de outu-
bro de 2019, acontecerá em 
todo o país, a eleição uni�ica-
da para a escolha dos novos 
conselheiros tutelares, que 
atuarão de 2020-2024. Em 
Pindamonhangaba, serão 
eleitos 10 Conselheiros Tu-
telares Titulares e 10 Suplen-
tes que serão distribuídos 
nos dois conselhos tutelares, 
no Centro e em Moreira Cé-
sar, o último, em fase �inal de 
implantação.

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

O Conselheiro Tutelar 
deve zelar pelo cumprimento 
de direitos, garantindo abso-
luta prioridade na efetiva-
ção de direitos, orientando a 
construção da politica muni-
cipal de atendimento, confor-
me a legislação 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 documen-
to o�icial com foto e o titulo 
de eleitor. Aqueles que não 
tiverem, podem solicitar 
segunda via no cartório ou 
baixar o aplicativo “E-Titu-

lo”, da Justiça Eleitoral no 
seu celular.

Locais da votação:
a) Cras - Araretama – Rua 

José Alves Pereira, 36 - Arare-
tama (Nova Esperança)

b) Cras-Castolira: Rua Re-
gina Célia Pestana César, 276, 
Castolira

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

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

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

Abaixo, seguem os can-
didatos: 

Após o término das elei-
ções, a apuração da vota-
ção acontecerá na Creche 
Municipal “Yolanda Ime-
diato Fryling”, localizada 
na Rua Monteiro Lobato, 
101 (próximo à rodoviá-
ria).
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“Eleição dos Conselheiros Tutelares – Conheça as regras e os candidatos para o mandato 2020/2024”
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Fotos: arquivo pessoal

96 velinhas!

O próximo 7 de outubro é uma data 
especial para a família e os amigos da 
dona Maria Aparecida: é o dia em que 
ela completa, com a graça de Deus, seu 
96º aniversário!

Seus �ilhos, netos e bisnetos lhe de-
sejam saúde, felicidade e o mesmo bom 
ânimo com que sempre encarou a vida.

Muita alegria!

Para a jovem Ana Laura, que completa 14 primaveras 
neste  domingo (6). Sua mãe, Samara, e o papai, Roose-
velt, desejam  toda felicidade do mundo a ela!

Felicidade!

No sábado, dia 28 de setembro, Rayssa Furtado Ta-
veira celebrou seu casamento com José Luiz Domingues, 
para a felicidade da mamãe Denise, da maninha Rayen-
ne, da sobrinha Antonella, e dos tios Daniella e Rogério. 
Ao jovem casal, felicidades e sucesso!

É festa!

E amanhã, sábado, 
dia 5 de outubro, quem 
comemora mais um ano 
de vida é a advogada, 
Marcella Monteiro da 
Silva. Marcella recebe 
os parabéns da �ilhota 
Lara, dos pais Palmina e 
Renato, dos irmãos Ro-
drigo, Vanessa, Renata e 
dos amigos da Câmara 
de Pindamonhangaba.

Parabéns “Curu”

Dono de uma alegria ímpar e sempre de bem com a vida, 
Alex Fabiano da Silva comemora na próxima terça-feira, dia 
8 de outubro, mais um aniversário. E as comemorações já 
começaram neste �im de semana no residencial Pasin. Alex 
“Curu” recebeu diversos abraços dos amigos da Câmara de 
Pindamonhangaba e, em especial, da esposa Ri e das �ilhas 
Júlia e Laís.

Tudo lindo

Para a linda Maine, que completou mais um ano de vida no último domingo (29). Ela comemorou no Parque da Cidade, ao 
lado dos pais Tatiane e Leandro, de amigos, e da superavó Valéria Santos. Familiares e amigos desejam muita luz à princesa.  

Muitas Bençãos

Para a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Vieira Do-
mingues, que completou mais um ano 
de vida no dia 1º de outubro. Seu espo-
so Isael, seus �ilhos Matheus e Vinícius, 
seu pai Edson, seus familiares e amigos, 
em especial a equipe do Fundo Social 
desejam um novo ciclo cheio de luz, de 
alegria e de bênçãos. 

Tudo de bom 

Para a jornalista Stéphany Ramos, que comemorou mais um ano de 
vida nessa quinta-feira (3). Toda a sua família e amigos, em especial a 
equipe do portal Agora Vale desejam muita luz, saúde e sucesso.  
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