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Pindamonhangaba recebe ações do “Novembro Azul”
A Praça Monsenhor Marcondes em 

Pindamonhangaba recebeu, no último 
sábado (2), evento o�icial de abertu-
ra da campanha “Novembro Azul” – 
ações de promoção a saúde masculina 

– neste mês em que se dá visibilidade e 
conscientização ao câncer de próstata.

Além de representantes da prefei-
tura, a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia Vieira Domin-

gues, que foi uma das principais apoia-
doras do “Outubro Rosa”, reforçou a 
importância de se falar da “prevenção 
ao câncer de próstata, um assunto 
delicado, que ainda é tabu entre os 

homens; mas que trata de uma inicia-
tiva de conscientização de um câncer 
que pode ser curado quando detectado 
no início”.  

PÁG. 6

Moreira César: cerimônia marca início das 
obras do terminal rodoviário e do cemitério

As obras são solicitações antigas da população e vêm para solucionar problemas crônicos do distrito

Ações da Prefeitura buscam melhores condições 
para águas do Ribeirão Grande e do Piracuama

Para enfrentar a situação – problema 
crônico de longa data relacionado às águas 
do Ribeirão Grande e do Piracuama – e 
tentar colher soluções, uma força-tarefa da 
Prefeitura de Pindamonhangaba está atu-
ando nos bairros. As secretarias da Saúde, 
através da Vigilância Sanitária, Habitação 

e Meio Ambiente estão trabalhando num 
programa de regularização fundiária com 
o objetivo de identi�icar pontos que possam 
trazer um cenário melhor para essa região.

As áreas são pontos de interesse turís-
tico e há um empenho de todas as secreta-
rias envolvidas para trazer uma resposta 

positiva nesta força-tarefa. Funcionários da 
Secretaria de Meio Ambiente estão realizan-
do visitas nas residências levantando o tipo 
de saneamento existente, perfurando o solo 
e identi�icando se o lençol freático está pró-
ximo à super�ície e se tem possibilidade (ou 
não) da área receber uma fossa adequada. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou, na sexta-feira 
(1º/11), o contrato com a Conva-
le Construtora – empresa vence-
dora da licitação, para a constru-
ção do terminal rodoviário e do 
cemitério do distrito de Moreira 
César.

O evento foi realizado ao lado 
da ‘Vila dos Afetos’, com a partici-
pação da população e de diversas 
autoridades. 

O terminal rodoviário será 
construído próximo à entrada 
do bairro Vale das Acácias e o 
investimento nesta obra é de R$ 
2.786.976,05; com previsão de 
conclusão em seis meses. Já o 
cemitério, que terá formato di-
ferenciado e moderno, e atende-
rá as normas ambientais, será 
construído no bairro Laerte As-
sunção, com investimento de R$ 
1.266.431,05.

PÁG. 3

Equipe infantil faz 
bonito na “Liga de 
Ginástica Artística”

2PÁG. 

Praça Sete de 
Setembro recebe 
novas palmeiras

PÁG. 3

Divulgação

“Treinão Rosa”: valor das inscrições é revertido em 250 mamografias para Pindamonhangaba

Divulgação
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Editorial

Registro
Cultural

Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro 
da APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. No jornal Tribu-
na do Norte desde 1986

A plenária de outubro da Academia de Letras
Por motivo do feriado do último 28 (Dia do Funcionário Público), o jornal Tribuna do Norte não circulou 

na terça-feira (29) e, por conta disso Registro Cultural só hoje registra a plenária solene da APL-Academia 
Pindamonhangabense de Letras referente ao mês de outubro.

A plenária, ocorrida na sede da APL (Palacete 10 de Julho), na noite do dia 25 de outubro também marcou 
o retorno da escritora Elisabete Guimarães à presidência da entidade. No período em que Elisabete precisou 
se afastar, dirigiu  a entidade, com igual competência e compromisso,  o vice-presidente Edmar de Souza.
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Medalha “Athayde Marcondes”
Portal R3O destaque da noite literária no Pala-

cete 10 de julho ficou por conta da entrega 
da Medalha de Mérito “Athayde Marcondes” 
(honraria  criada pela Câmara Municipal 
para agraciar anualmente aqueles que con-
tribuem com a cultura do município)  ao 
acadêmico, poeta, dramaturgo e professor 
Alberto Marcondes Santiago, que entre seus 
relevantes feitos  e contribuição cultural está 
a criação do Festipoema, Festival de Poemas, 
hoje de abrangência nacional, destinado a 
premiar autores poetas e atores intépretes 
da poesia.

Alberto foi muito aplaudido e cumpri-
mentado pelos colegas acadêmicos, entre es-

ses o bisneto de Athayde, José Luís Gândara 
Martins, e público presente. Representando 
a Câmara na homenagem esteve o autor da 
indicação em favor de Alberto, vereador pro-
fessor Oswaldo Macedo Negrão.

 Já receberam a Medalha “Athayde Mar-
condes  jornalista e pesquisador Altair Fer-
nandes; escritor e historiador Dr. Francisco 
Piorino  Filho; escritora, pesquisadora e 
professora Júlia San Martin Boaventura; 
cidadão Joaquim José Eugênio, o Joaquim 
Português (nacionalidade) ou Joaquim da 
Figueira (homenagem “post mortem”); ban-
da centenária Corporação Musical Euterpe e 
agora Alberto Marcondes.

Nova acadêmica
Na sessão tomou posse ao quadro de membros hono-

rários da APL, a senhora Maria Stella Splendore. A nova 
acadêmica assumiu a cadeira 18H, que tem como patro-
na a professora Maria Carmelita Salgado , a inesquecível 
e estimada Dona Nini Salgado.

Datas de outubro
Em alusão às datas comemorativas do mês de outubro, a APL 

também prestou homenagens ao Dia da Criança e Dia do Professor. 
Representando as crianças, recebeu Diploma de Honra ao Mé-

rito a escritora-mirim Larissa Eloise Mendes Claro, autora do livro 
“O unicónio sem asas”. A homenagem aos professores Syllas Puci-
nelli  e Pedrina Carlota Rezende, representou a lembrança e cari-
nho da Academia de Letras com todos os professores.

Alberto Marcondes 
recebeu a Medalha 
“Athayde Marcondes” 

A nova acadêmica Stella Splendore ladeada à direita pela presidente 
Bete Guimarães e vice Edmar de Souza; à esquerda, pelas colegas 
acadêmicas, Ana Maria Guimarães e Eva Andrade

Bete Guimarães premiou com Diploma 
de Honra ao Mérito a escritora-mirim 
Larissa Eloise Mendes Claro

Professora Pedrina Carlota Rezende tendo do lado direito Bete Guimarães e Edmar 
de Souza, e  à esquerda a escritora e acadêmica, Gislene Alves

Acadêmico professor 
Syllas Pucinelli também  foi 
homenageado com Diploma 
de Honra ao Mérito

Equipe infantil faz bonito na 
“Liga de Ginástica Artística”

Reforma no chafariz da Praça Mons. Marcondes

DER implanta novos radares 
em rodovias na região

O DER (Departamento de 
Estradas e Rodagem) anun-
ciou a implantação de novos 
radares em rodovias que cor-
tam o Vale do Paraíba e o Li-
toral Norte. Os equipamentos 
são de tecnologia OCR, que 
consegue fazer a captura da 
imagem das placas dos veícu-
los que trafegam na pista. 

Em Pindamonhangaba, na 
rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, o km 27,3 conta com 
o equipamento de fiscalização 
da velocidade. No local, há ra-
dares em ambos os sentidos 
da pista.

Quatro radares foram im-
plantados na rodovia dos Ta-
moios, dois no trecho de Cara-
guatatuba - km 79 em ambos 

os sentidos, e, outros dois em 
Jambeiro, nos km 21 e 21,1. 
Somente o do km 21,1 possui 
sistema de fiscalização da ve-
locidade.

Já na rodovia Carvalho Pin-
to, em São José dos Campos, 
o departamento anunciou a 
instalação dos equipamen-
tos de monitoramento nos 
kms 93,9 e 94,1. O primei-
ro, no sentido leste, deve ser 
responsável por fiscalizar a 
velocidade.

Segundo o DER, a amplia-
ção do sistema de monitora-
mento de veículos possui o ob-
jetivo de tornar o trânsito mais 
seguro e as rodovias mais inte-
ligentes, com transmissão de 
informações em tempo real.

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

No último sábado (2), os pe-
quenos ginastas da equipe de 
ginástica artística da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
participaram, na cidade de Salto, 
da “IV Etapa Troféu Liga de Gi-
nástica Artística” .

Ao todo, a equipe de Pin-
damonhangaba conquistou 21 
medalhas, com os seguintes re-
sultados: medalha de ouro – Da-
niel, Glória, Diana, Katleen, Ana 
Luiza e Isabelle; medalha de pra-
ta – Emanuella, Mirella, Manue-
la, Ananda, Ludmilla, Giovanna, 
Bryan, Gabriel, Diogo, Pedro, Car-

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba dá 
andamento à reforma 
no chafariz da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
no coração da cidade. A 
intenção é deixar o centro 
cada vez mais bonito para 
a população, tendo em 
vista já as festividades de 
fim de ano.

Música
Como sempre 

acontece  em 
plenárias solenes 
da Academia 
de Letras, a 
acadêmica 
professora de 
artes e música, 
Jaqueline 
Bigaton Porto, foi 
responsável pela 
animação musical 
do evento. Foi 
muito aplaudida 
a apresentação 
de seus alunos 
músicos, 
estudantes da 
Fasc- Faculdade 
Santa Cecília.

Portal R3

Portal R3

Portal R3

João Paulo Ouverney

“Virada Educação”: mobilizar, 
debater e transformar

Realizar atividades socioeducativas em 
escolas municipais, no Parque da Cidade e 

na Faculdade Anhanguera é uma das propostas da 
“Virada Educação” de Pindamonhangaba.

Em sua terceira edição, o evento tem como 
objetivo mobilizar as escolas municipais e o corpo 
educativo para que estejam sensíveis ao espaço 
territorial em que as unidades escolares estão 
inseridas.

As atividades acontecerão nos dias 8 e 9 de 
novembro, com programação cultural em oito 
escolas participantes; além de reflexão e rodas de 
conversa, abordando: poesia, território, coletivo e 
diversidade, no auditório da Faculdade Anhanguera.

O Parque da Cidade receberá exposições culturais, 
apresentação de hip hop, maracatu, teatro, dança 
circular e zumba – programação gratuita e aberta à 
população. 

Participe, incentive, debata! Afinal, educação é da 
nossa conta. 

Divulgação

Reprodução/Internet

los e Paulo; medalha de bronze – 
Júlia, Nahany e Eloysa.

A equipe local foi comandada 
pelos seguintes treinadores: Lisa 

Oliveira, Monique Éllen, Wesley 
Castro, Alowany Seidy, Marcelo 
Ronconi e o assistente Rodrigo 
Bordão. 

Divulgação
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Ações da prefeitura buscam melhores condições 
para as águas do Ribeirão Grande e do Piracuama

Na última quarta-feira 
(30), a Praça 7 de Setembro 
recebeu novas palmeiras 
para deixar o jardim ainda 
mais belo. A praça que já 
se tornou um cartão postal 
de Pindamonhangaba tem 
recebido atenção constante 
da Secretaria de Meio Am-
biente. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba conta com 
o apoio da população para 
evitar ações de vandalismo, 
mantendo a praça sempre 
bonita.

Um problema crônico de 
longa data (para quem gosta 
de curtir nos dias quentes as 
águas do Ribeirão Grande e Pi-
racuama) está sendo enfrenta-
do por uma força-tarefa da Pre-
feitura de Pindamonhangaba: a 
impropriedade para banho nas 
águas desses rios.

Dos 44 relatórios de aná-
lises realizados em 2019 pela 
Cetesb  nas águas do Ribeirão 
Grande por exemplo, em 22 
as águas foram classi�icadas 
como própria e nos outros 22 
como imprópria. A análise é re-
alizada semanalmente nestes 
locais desde 2015, e na maio-
ria das vezes a advertência de 
imprópria é con�irmada devido 
a contaminação por descarte 
irregular de esgoto por  mora-
dores da região.

“Muitos têm fossa que não 
são adequadas permitindo a 
infiltração no solo desse tipo 
de efluentes, o que ocasiona o 
contato com o lençol freático 
próximo à superfície, deixan-

do a água imprópria para o 
banho”, explicou a secretária 
de Meio Ambiente da Prefei-
tura, Maria Eduarda San Mar-
tin.

O bairro do Ribeirão Grande 
está distante há quase 30 qui-
lômetros do centro da cidade 
e por não ter rede de água e 
esgoto, aliada a casos de ocu-
pação irregular acaba gerando 
esse problema de muitos anos 
nesta região.

Para enfrentar essa situação 
e tentar colher soluções, uma for-
ça-tarefa da prefeitura está atu-
ando no bairro. As secretarias da 
Saúde, através da Vigilância Sani-
tária, Habitação e Meio Ambien-
te estão atuando num programa 
de regularização fundiária com 
o objetivo de identi�icar pontos 
que possam trazer um cenário 
melhor para essa região.

“Funcionários da Secretaria 
de Meio Ambiente estão reali-
zando visitas nas residências 
levantando o tipo de sanea-
mento existente, perfurando o 

solo e identi�icando se lençol 
freático está próximo à super-
�ície e se tem possibilidade da 
área receber uma fossa ade-
quada ou não”, explicou a secre-
tária de Meio Ambiente.

Para o prefeito Isael Domin-
gues a região é uma priori-
dade da administração. “São 
pontos de interesse turístico 
e pedimos um empenho de to-

das as secretarias envolvidas 
para que tenhamos alguma 
resposta que possa amenizar 
essas condições desfavoráveis 
que existem há anos. Temos 
muitos pontos comerciais na 
região e trazendo condições 
mais favoráveis será um ga-
nho para o comércio, para o 
turismo e para toda a região”, 
a�irmou o prefeito.

Praça 7 de Setembro recebe novas palmeiras
Divulgação

Cerimônia marca início das obras do cemitério 
e do terminal rodoviário de Moreira César

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou, na sexta-feira 
(1°/11), o contrato com a Conva-
le Construtora, empresa vence-
dora da licitação, para a constru-
ção do terminal rodoviário e do 
cemitério de Moreira César.

O evento foi realizado ao lado 
da “Vila dos Afetos”, com a parti-
cipação do prefeito Isael Domin-
gues; da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláudia 
Domingues; vice-prefeito e se-
cretário de Governo, Ricardo 
Piorino; subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luis de Paula San-
tos; secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco; vice
-presidente da Câmara, vereador 
Carlos Moura Magrão; vereador 
Jorge da Farmácia; entre outras 
autoridades e representantes dos 
bairros do distrito.

O vice-prefeito e secretário 
de Governo Ricardo Piorino des-
tacou o compromisso da gestão 
com o distrito de Moreira César. 
“Essas obras eram uma solicita-
ção antiga da população e vêm 
para solucionar problemas crô-
nicos do distrito. Agora, estamos 
cumprindo o compromisso com 
os moradores da região de Mo-
reira César”, a�irmou.

Terminal rodoviário
O terminal rodoviário será 

construído próximo à entrada do 
Vale das Acácias, ao lado da Vila 
dos Afetos, no antigo espaço de 
festas. O investimento nesta obra 
é de R$ 2.786.976,05 e a previsão 
para conclusão das obras é de 6 
meses.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, destacou 
que o terminal rodoviário trará 
mais comodidade aos usuários 
do transporte público e movi-
mentará a economia na região.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franco, ex-
plicou que a assinatura desse 
contrato marca o início das obras 
e que o terminal rodoviário já es-
tava planejado no plano de mobi-
lidade urbana do município, que 
visa crescimento para o distrito 
de Moreira César e para a cidade 
como um todo. “A obra tem uma 
arquitetura moderna, unindo não 
só embarque e desembarque de 
passageiros, como também um 
espaço de entretenimento e pra-
ça de alimentação. Será realizada 
com estrutura pré-moldada, o 
que vai garantir a celeridade da 
obra”, disse.

Cemitério de Moreira César
O cemitério de Moreira César 

(1ª fase) será construído na 
área no fim avenida Nilceia 
Aparecida Borges de Freitas, 
no Laerte Assunção e o inves-

timento é de R$ 1.266.431,05.
O espaço contará com área 

administrativa, 1660 lóculos 
(compartimentos onde os corpos 
serão sepultados), tudo dentro 
das normas ambientais atuais.

“A construção do cemitério é 
um serviço de utilidade pública, 
muito necessário para atender a 
demanda reprimida pois temos 
o cemitério municipal superlo-
tado e com limitação de jazigos”, 
explicou a secretária Marcela. 
“Funcionará em formato diferen-
ciado, que se faz necessário pois 
a legislação atual não permite 
construir em cemitério nada 
abaixo do solo devido à conta-
minação. Vamos trabalhar com 
�iltro inativador de gases, onde a 
decomposição será por sistema 
anaeróbico, e não haverá forma-
ção do necro-chorume na sua in-
tensidade, que é o que contamina 
o solo. Além disso, os lóculos são 
feitos em material pré-moldado 
e impermeabilizado, diminuindo 
o período de decomposição, den-
tro da concepção de cemitério 
ecológico”.

Nesta primeira fase serão 
contemplados preparo do terre-

no, infraestrutura para o �iltro, a 
construção da área administrati-
va e do velório, fechamento e in-
fraestrutura de acesso ao espaço.

A segunda etapa, que terá 
ainda neste mês de novembro a 
abertura da licitação, será para 

a construção dos lóculos e para 
a construção do �iltro inativador 
de gases, para poder cumprir a 
legislação.

O prefeito lembrou como é 
importante a construção de um 
novo cemitério. “Temos um cemi-

tério antigo, de 155 anos, exau-
rido as suas condições, com di-
versos apontamentos ambientais 
em função de ter um conceito an-
tigo. Agora teremos um cemitério 
padrão moderno, respeitando as 
normas ambientais”, a�irmou.

As duas obras eram solicitações antigas da população
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variedades

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 

DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 127/2019 (PMP 16717/2019) 
Foi firmado o contrato 136/2019, de 15/10/2019, para “contratação de empresa especializada no 
fornecimento de óculos de grau (armação e lentes), com capa protetora”, no valor de R$ 35.240,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Ana Paula 
de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Óptica Brille Eireli, a Sra Elaine Cristina da Silva 
Souza. 
Foi firmado o contrato 137/2019, de 15/10/2019, para “contratação de empresa especializada no 
fornecimento de óculos de grau (armação e lentes), com capa protetora”, no valor de R$ 34.739,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Ana Paula de 
Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Ultralicit Comércio de Equipamentos Eireli ME, o Sr 
Tiago Henrique Castelli.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção 

de área verde
Processo Interno n.° 32.763/2019

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
informa a apresentação da proposta de 
adoção de áreas verdes localizado Avenida 
Dr. Francisco Lessa Junior/Rua Professora 
Mirian Penteado Rodrigues Alckmin 
“Canteiro Central e Praça” em frente a 
OAB – 52º Subseção, pela empresa Dokar 
Veículos, Peças e Serviços Ltda, CNPJ n.º 
48.695.720/0001-45 nome fantasia Dokar 
Veículos, de acordo com o Programa Cidade 
Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 
3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto 
nº 5.546, de 06 de julho de 2018. O período 
para manifestação de interesse para esta 
área por outros requerentes será de 05 (cinco) 
dias contados desta publicação, seguidos por 
10 (dez) dias para a apresentação de todos 
os documentos necessários.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção 

de área verde
Processo n.° 32.888/2019

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
informa a apresentação da proposta de 
adoção de áreas verdes localizado Avenida 
Dr. Francisco Lessa Junior/Rua Dr. Fontes 
Junior “Canteiro Central” entre Gonden Lar 
& Costrução e Posto Sete Estrelas, pela 
empresa Mendes Soluções Ambientais 
LTDA., CNPJ n.º 09.493.018/0001-47 nome 
fantasia Mendes Soluções Ambientais, de 
acordo com o Programa Cidade Florida, em 
acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 
de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, 
de 06 de julho de 2018. O período para 
manifestação de interesse para esta área por 
outros requerentes será de 05 (cinco) dias 
contados desta publicação, seguidos por 10 
(dez) dias para a apresentação de todos os 
documentos necessários.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==================================
CONVOCAÇÃO

==================================
O Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba – FPMP, nos termos 
da Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, 
homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando 
à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas para 
realizar junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba 
o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período 
de 01 de novembro a 27 de dezembro de 2019.
O recadastramento é obrigatório e caso o 
segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva 
regularização.
As devidas orientações e a ficha cadastral 
poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecerem à 11ª Reunião Ordinária/2019 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados:

Dia: 07/11/2019 (quinta-feira)
Horário:  08h30min
Local: Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso.

Pauta:
I – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Edital do Processo de Eleição da Sociedade Civil – CMI - Andamento;
IV – Indicações Conselheiros do Poder Públicos para o CMI;
III -  Informes e encerramento.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência 
no endereço: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 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 “8ª Reunião Extraordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Apresentação da Proposta da Lei 
Orçamentária Anual – LOA para o Fundo 
Municipal de Assistência Social - 2020
Dia: 06/11/2019 (Quarta-Feira)
Horário: 17h00 (oito 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 
justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e 

Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - 

Pindamonhangaba 
cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
DE MULTA DO ESTABELECIMENTO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 
Em: 08/08/2019
Processo nº: 0000020305
Atividade: Bar
Razão Social: Roberto Ribeiro da Silva Filho
CNPJ/CPF: 055.366.298-83
Endereço: Av. Nicanos Ramos Nogueira, 772- 
Araretama
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Roberto Ribeiro da Silva 
Filho
CPF: 055.366.298-83
Auto de Infração nº: 3941
Defesa: Não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de Multa 
nº: 3012
Recurso: Aguardando Prazo legal de 10 dias.
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De 
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 24/10/2019, O ACIMA 
DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº ____
Em: 11/07/2019
Processo nº: 0000020305
Atividade: Bar
Razão Social: Roberto Ribeiro da Silva Filho
CNPJ/CPF: 055.366.298-83
Endereço: Av. Nicanos Ramos Nogueira, 772- Araretama
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Roberto Ribeiro da Silva Filho
CPF: 055.366.298-83
Auto de Infração nº: 3941
Defesa: Não apresentou
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA 
PUBLICO em 24/10/2019, O ACIMA DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 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 “8ª Reunião Extraordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Demonstrativo Físico-Financeiro 2018 – 
Prestação de Contas
Dia: 06/11/2019 (Quarta-Feira)
Horário: 17h00 (oito 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 
justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

*** ADITAMENTO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018 
(PMP 13559/2018)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 
23/07/2019, ao Termo de Colaboração 
01/2018, que cuida de “REPASSE DE 
RECURSOS PARA ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUE DESENVOLVA 
ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS DE 
DANÇA DE RUA, BALLET, JIU-JITSU, 
CAPOEIRA, DANÇA SÊNIOR/SALÃO 
IDOSOS, CULINÁRIA, MARCENARIA EM 
PALLETES, MAQUIAGEM, RECREAÇÃO, 
PANIFICAÇÃO, REAPROVEITAMENTO 
ALIMENTAR, ELÉTRICA, BMX, 
COREOGRAFIA E CUIDADOR DE HORTA”, 
para prorrogação até 05/08/2020, e reajuste 
de 15,78%, conforme variação do IPC FIPE, 
passando o valor total para R$ 814.872,00, 
assinando pela contratante a Sra. Cláudia 
Maria Vieira Domingues, e pela contratada, 
a OSC – Organização da Sociedade Civil 
- INFAP – Instituto de Formação e Ação 
Política, o Sr. Mozart Ladenthin Júnior.

Campanha “Novembro Azul” 
toma conta de rodovias da região

A Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo) 
e as 21 concessionárias de ro-
dovias paulistas iniciaram uma 
ação de apoio à Campanha 
“Novembro Azul”, da SBU-SP 
(Sociedade Brasileira de Uro-
logia de São Paulo). Com obje-
tivo de conscientizar o público 
masculino sobre a importân-

cia da prevenção do câncer de 
próstata, a partir de amanhã, e 
durante todo o mês de novem-
bro, serão veiculadas as fra-
ses “Previna-se contra o câncer 
de próstata. Procure um urolo-
gista” nos painéis eletrônicos 
de mensagem das principais 
rodovias paulistas.

De acordo com a Socieda-

de Brasileira de Urologia, a 
cada dia 42 homens morrem 
em decorrência do câncer 
de próstata (Datasus 2017) 
e aproximadamente 3 milhões 
vivem com a doença, sendo 
essa, a segunda maior causa de 
morte por câncer em homens no 
Brasil. A entidade avalia que as 
ações de conscientização sobre 

a saúde masculina têm gerado 
resultados positivos. Os homens 
estão procurando mais o 
urologista, segundo a entidade.

A Sociedade Brasileira de 
Urologia recomenda que ho-
mens a partir de 50 anos de-
vem procurar um profissional 
especializado para avaliação e, 
naqueles da raça negra, obesos 

mórbidos ou com parentes de 
primeiro grau com câncer de 
próstata devem começar aos 
45 anos. Os exames deverão 
ser realizados após uma aná-
lise dos fatores de risco pelo 
urologista e ampla discussão 
de riscos e potenciais benefí-
cios, em decisão compartilha-
da com o paciente.

O Governo de São Pau-
lo  está com vagas abertas 
para os cursos gratuitos de 
qualificação profissional 
oferecidas pelo progra-
ma “Meu Emprego - Tra-
balho Inclusivo” em todo 
Estado. 

Com o objetivo 
de promover o de-
senvolvimento pro-
fissional, a inclusão 
e a permanência de 
pessoas com defi-
ciência no merca-
do de trabalho, o 
programa oferece 
39 curso sem áre-
as como Assistente 
de Administrativo, 
Auxiliar de Progra-
mação de Compu-
tador, Assistente de 
RH, Locução para 
Rádio e TV – Básico, 
Técnicas de vendas, 
entre outros. A car-
ga horária é de 60 e 
100 horas.

As inscrições 

Estado abre vagas para cursos gratuitos 
de qualificação profissional inclusiva

são gratuitas e devem ser 
realizadas pelo site www.
trabalhoinclusivo.sp.gov.
br.com previsão de início 
na segunda semana de 
novembro, as aulas das 
próximas turmas serão re-

alizadas nas Etecs (escolas 
técnicas), Fatecs (faculda-
des técnicas) e escolas es-
taduais. 

Neste ano, a Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico está oferecendo 

17 mil vagas em cursos de 
qualificação profissional 
gratuitos para a pessoa 
com deficiência em todo 
Estado. O “Meu Emprego 
– Trabalho Inclusivo” tam-
bém prevê incluir 60 mil 

pessoas no mercado de tra-
balho até 2022.

Além de qualificação, a 
iniciativa possibilita mape-
amento do perfil e habili-
dades funcionais, identifi-
cação de oportunidades de 

trabalho, compatibilização 
de vagas e laudo médico.

O programa também 
apoia os empregadores na 
busca ativa na captação de 
candidatos com deficiên-
cia, apoio na definição das 

vagas de trabalho, 
encaminhamen-
to de candidatos, 
orientação para 
análise de funções, 
palestras de sen-
sibilização e apoio 
(por meio da me-
todologia do em-
prego apoiado) ao 
processo de inclu-
são profissional.

Todos os servi-
ços estão disponí-
veis no PAT (Posto 
de Atendimento 
ao Trabalhador). 
As informações 
também podem 
ser consultadas 
pelo site www.tra-
balhoinclusivo.sp.
gov.br

Divulgação
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Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O projeto “Cinemateca, Escola 
e Vida 3” será inaugurado oficial-
mente nesta quarta-feira (6), na 
Escola Municipal Julieta Reale, no 
bairro Castolira, às 8h30. A inicia-
tiva e patrocínio do projeto são da 
MRS Logística. A ação não tem fins 
lucrativos e busca contribuir para 
a cultura e leitura nas escolas. 

Na programação de abertura, 
está incluída uma apresentação 
cultural realizada pelos alunos 
da escola Julieta Reale, apre-
sentação artística ofertada pela 
empresa Komedi, contando uma 
breve história do cinema, e o fe-
chamento da inauguração con-
tará com a exibição de um filme 
especial escolhido pela escola. 

Projeto cinemateca será inaugurado 
em Pindamonhangaba

A ação tem por objetivo promo-
ver o acesso a obras literárias in-
fantis com 150 livros diferentes, 
sendo um deles em braille, dire-
cionado a alunos com deficiência 
visual, além de 40 mídias de DVD, 
um projetor multimídia e um sis-
tema de som “home theater”.

O evento de inauguração 
contará com a presença de con-
vidados e autoridades, corpo 
docente, alunos e comunidade 
ao entorno da escola. O uso da 
cinemateca vai atender a deman-
da dos alunos e da comunidade e 
será um instrumento auxiliar nas 
ações culturais e pedagógicas. 
A Escola Municipal Prof. Julieta 
Reale foi escolhida por estar loca-
lizada próxima à estrada de ferro 
do município.

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

 A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
realizará a terceira “Virada Educa-
ção”, nos dias 8 e 9 de novembro. 
A programação conta com ativi-
dades socioeducativas no auditó-
rio da Faculdade Anhanguera de 
Pindamonhangaba e no Parque da 
Cidade e em escolas municipais.

 De acordo com a Secretaria 
de Educação, o evento tem como 
objetivo mobilizar as escolas mu-
nicipais e o corpo educativo para 
que estejam sensíveis ao espaço 
territorial em que as unidades 
escolares estão localizadas.

Segundo os organizadores, o 
evento começará na sexta-feira (8) 
com atividades culturais nas oito es-
colas participantes. Durante a noite, 
haverá a reflexão e rodas de conver-
sa que abordarão: poesia, território, 
coletivo e diversidade, no auditório 
da Faculdade Anhanguera.

No sábado (9), das 14 às 17 
horas, o evento acontecerá no 
Parque da Cidade com exposições 
culturais, apresentação de hip hop, 
maracatu, teatro, dança circular, 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Na quarta-feira (6), a Uni-
Funvic recebe a palestra “Es-
cola com Movimento” com o 
professor João Batista Frei-
re, que acontece das 18h30 
às 21 horas. A palestra é or-
ganizada pelo IEE (Instituto 
Esporte Educação) para os 
orientadores de Artes e Edu-
cação Física que atuam nas 
escolas municipais.

João Batista Freire é 
professor aposentado da 
Unicamp, consultor do 
IEE e referência em te-
mas relacionados à peda-

gogia da rua e ludicidade 
na infância. O Instituto é 
responsável pelas aulas 
de arte e educação física 
nas escolas municipais. Os 
participantes serão cer-
tificados em cinco horas. 
As inscrições estão dispo-
nibilizadas para 40 profes-
sores da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental pelo 
link https://forms.gle/cSo-
EoTdzcP6otgjU9.

A UniFunvic está situ-
ada na estrada Radialista 
Percy Lacerda, n° 1.000 – 
Bairro Pinhão do Borba, 
Pindamonnhangaba.

Cidade  recebe “Virada Educação” 

O FSS (Fundo Social de Solida-
riedade) está com vagas abertas 
para os cursos de inclusão digital 
e mantenedor de computadores. 
Os interessados devem se ma-
tricular na sede do FSS, que fica 
na rua Deputado Claro César, 53, 
centro. As aulas serão no pólo 
de cursos do FSS (avenida Albu-
querque Lins – ao lado do PAT).

O curso de inclusão digital 
terá duas turmas, às segundas e 
quartas-feiras, sendo das 13h15 
às 17 horas e das 18 horas às 
21h45. Total de 30 vagas para 
duas turmas.

Para mantenedor de compu-
tadores são 20 vagas para duas 
turmas, com dez alunos cada, às 
terças e quintas-feiras das 7h30 
às 11h15 e às quartas e sex-
tas-feiras, também das 7h30 às 
11h15.

Também estão abertas vagas 
para os cursos de padaria, mar-
cenaria, culinária funcional e ma-
nicure. Para a inscrição é neces-
sário apresentar RG e CPF, além 
de uma foto 3x4. Essas inscrições 
devem ser feitas diretamente nos 
locais das aulas, sendo:

zumba, além de atrações regionais. 
O evento no Parque da Cidade será 
gratuito e aberto ao público.

A diretora de Gestão Escolar, 
Célia Ascenço, explica que a Virada 

Educação possibilita que as escolas 
da rede municipal de ensino 
possam encontrar aquilo que há 
de valor em seu espaço territorial, 
além de valorizar a cultura regional.

Cursos gratuitos do “Reinvente” estão com vagas abertas nos bairros
- Culinária Funcional: na 

Igreja São Sebastião (Alto Tabaú), 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13 horas.

- Padaria: no centro comuni-
tário da Vila Suíça (de segunda a 
quarta-feira das 13 às 17 horas), 
no Centro Pastoral (às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 8 às 
11h30) e na Igreja Pentecostal da 
Quarta Dimensão, no bairro do 
Mandu, sexta e sábado das 13 às 
17 horas.

- Marcenaria: no Parque da 
Cidade, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 10h30 e das 13 horas às 
15h30.

- Manicure: no centro co-
munitário Vila Rica, às segun-
das e quartas-feiras, das 13h30 
às 17h30 e no centro comuni-
tário do Karina das 8h30 às 12 
horas.

Os cursos do ‘Reinvente’ são 
uma realização do Fundo Social 
de Solidariedade como uma for-
ma de capacitação e opção de 
geração de renda para a popula-
ção. Mais informações na sede do 
Fundo Social de Solidariedade, ou 
pelo telefone 3643-2223.

Instituto Esporte 
Educação promove 
palestra para professores 
das escolas municipais

Divulgação
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“Campanha em Memória às Vítimas de Trânsito” 
realiza mais uma atividade de conscientização

Com o objetivo de mobilizar instituições, 
pro�issionais, vítimas e seus familiares para 
a necessidade de enfrentamento à violên-
cia no trânsito, o Centro de Estudos e Trei-
namentos em Educação e Comportamento 
no Trânsito lançou, no mês de setembro, 
a “Campanha em Memória às Vítimas de 
Trânsito”.

Dando continuidade às atividades, na 
quinta-feira (31), uma reunião que ocorreu 
no Palacete 10 de Julho, envolveu represen-
tantes do Fundo Social de Solidariedade; do 
departamento de Trânsito; das secretarias 
de Meio Ambiente e Cultura; do setor de 

Eventos da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba; membros da Câmara de Vereadores 
(vereadora Gislene Cardoso e seu assessor 
Durival dos Santos Júnior), além dos idea-
lizadores da iniciativa Juliel Modesto (res-
ponsável Técnico pelo Cetec-Trânsito) e Mi-
riam Aparecida Oliveira Miranda. 

Entre os assuntos abordados estavam a 
implantação do “Dia Municipal em Memó-
ria às Vítimas de Trânsito” – Lei que deve-
rá ser votada na Câmara no dia 11 de no-
vembro de 2019 –, e a realização de um 
evento para implantação de um ‘Memo-
rial às Vítimas de Trânsito’. A previsão 

é que esta ação aconteça no dia 10 de 
novembro, a partir das 9 horas, no Par-
que da Cidade – local que receberá além 
do ‘Memorial’, um plantio de mudas de 
ipê amarelo – símbolo da campanha –, e 
uma caminhada em homenagem às víti-
mas de trânsito.

No dia também haverá no Parque da Ci-
dade aulas de yoga, além de apresentação 
de banda musical. 

O evento é aberto e toda a população 
está convidada a participar. Outras infor-
mações pelo telefone: (12) 3648-8471 ou 
email: contato@cetectransito.com.br.

Jucélia Batista

Prefeitura inicia as ações do “Novembro Azul”
Colaborou com o texto: 

Bruna Silva
 
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba promoveu, no último sába-
do (2), o evento o�icial de aber-
tura da campanha “Novembro 
Azul“ na cidade. A Praça Monse-
nhor Marcondes recebeu ações 
de promoção à saúde masculina, 
neste mês em que se dá visibili-
dade e conscientização ao câncer 
de próstata.

De acordo com informações 
da Secretaria de Saúde, houve a 
participação da equipe do curso 
de nutrição da Etec João Gomes 
de Araújo que realizou orien-
tações nutricionais, cálculos de 
IMC, além de massagens e bar-
ra de access com Debora Soglio. 
Houve, ainda, a apresentação 
sertaneja com a dupla Ademar e 
Ademir. 

A ação contou com a presen-
ça do prefeito Isael Domingues, 
que é médico e apoiador desta 
causa. Também estiveram pre-
sentes o assessor de Eventos, 
Ricardo Flores, além de secre-
tários, diretores e assessores 
da administração municipal, 
incentivando a população nesta 
campanha.

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Do-
mingues, que foi uma das prin-
cipais apoiadoras do “Outubro 
Rosa” - evento que conscienti-
zou sobre o câncer de mama e 
de colo de útero - também apoia 
o “Novembro Azul” e esteve 
presente ao evento. “Falar de 
prevenção ao câncer de prós-
tata é um assunto delicado que 
ainda é tabu entre os homens. 
Mas trata-se de uma iniciativa 
de prevenção a um câncer que 
pode ser curado quando detec-
tado no início, o que ocorre por 
meio de exame de sangue. Essa 
conscientização é muito impor-
tante”, destacou. 

Divulgação

“2º Treinão Rosa” reverte inscrições em 
250 mamogra�ias para Pindamonhangaba

A solidariedade marcou o “2º 
Treinão Rosa 2019”, realizado em 
outubro no Parque da Cidade. A 
corrida de rua solidária e de incen-
tivo à prática esportiva reverteu os 
R$ 15 mil arrecadados nas 500 ins-
crições solidárias para 250 exames 
de mamogra�ia que bene�iciarão as 
mulheres de Pindamonhangaba.

Na última quinta-feira (31), 
representantes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Fundo Social 
de Solidariedade e GAPC (Grupo 
de Apoio às Pessoas com Câncer) 
�izeram a entrega o�icial do valor 
arrecadado para a WK Diagnose, 
empresa parceira que realizará as 
mamogra�ias. A entrega foi realiza-
da pela presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Domin-
gues, e pelo assessor de Eventos, 
Ricardo Flores, e representantes 
do GAPC, à administradora da WK 
Diagnose, Wan Tsai Wung.

“Acho importante a conscienti-
zação para que as mulheres se pre-
vinam contra o câncer de mama, 
principalmente em outubro, quan-
do temos a campanha ‘Outubro 
Rosa’. Por isso, esse trabalho da 
Prefeitura, do Fundo Social e do 
GAPC é muito positivo”, a�irmou 
Wan, destacando que a WK acre-
dito no evento pelo segundo ano 
consecutivo.

O “Treinão Rosa” é um evento 
que busca conscientizar sobre o 
câncer de mama, além de promo-
ver a solidariedade por meio do 
auxílio ao custeio de exames de 
mamogra�ia. A iniciativa é do GAPC 
(Grupo de Apoio às Pessoas com 
Câncer) com o Fundo Social de So-
lidariedade, e apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

 “Temos em Pindamonhangaba 
uma população muito solidária e 
participativa. Para nós, do Fundo 
Social, foi uma honra ser parceiro 
de um evento tão nobre e que be-
ne�iciará 250 mulheres da nossa 
cidade”, ressaltou Cláudia Domin-
gues.

O assessor de Eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flores, �i-
cou satisfeito com o resultado 
do “Treinão Rosa” e pretende 
dar continuidade à iniciati-
va em 2020. “Este foi mais um 
‘Treinão’ de muitos a serem re-
alizados com caráter solidário, 
sempre unindo com o incenti-
vo à atividade �ísica”, concluiu. 
“Gostaria de agradecer, ainda, 
a todos os patrocinadores e vo-
luntários deste evento que acre-
ditaram no projeto”, ressaltou. 

Divulgação
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cotidiano

(por Jucélia Batista)
Eles poderiam estar trabalhando. Curtindo 

o fim de semana ou apenas descansando. Mas 
escolheram estar ali onde há necessidade de um 
abraço. De acolhimento. De uma palavra e de 
um incentivo...  “Estar aqui é passageiro! É im-
portante! E vocês vão sair fortalecidas!”

Além da palavra e do abraço, o grupo levou 
kits com tolhas e hidratantes para as 80 mulhe-
res residentes na ala feminina da “Comunidade 
Terapêutica Fazenda da Esperança”, em Guara-
tinguetá, no sábado (2). 

Este grupo de Franciscanos, de Moreira 

César, realiza trabalhos de acolhimento há 
cerca de 20 anos. Eles levam alimentos; rou-
pas; brinquedos; incentivo e muita interse-
ção. 

A maioria é fruto de doações de quem enten-
de que é fazendo o mínimo que se colabora para 
a transformação de uma sociedade. 

De acordo com os coordenadores da Fazen-
da, o espaço – quem tem mais de 30 anos – está 
sempre de portas abertas tanto para acolher 
quanto para receber doações e visitas que pos-
sam contribuir de forma positiva. Mais informa-
ções no site: http://www.fazenda.org.br/

Ação recupera autoestima de mulheres 
vítimas de violência doméstica
Projeto realizado na Delegacia de Defesa da Mulher oferece curso de automaquiagem 
e dicas de tratamento capilar gratuitamente

(por Aiandra Alves Mariano)
Por meio de encontros bi-

mestrais, mulheres vítimas de 
violência domésticas atendidas 
na Delegacia de Defesa da Mu-
lher de Pindamonhangaba ago-
ra poderão aprender a resgatar 
sua autoestima e compreender 
melhor seu protagonismo e au-
tonomia, através de ações que 
visam potencializar a capacida-
de de entendimento acerca de 
seus direitos.

A proposta foi implantada 
por profissionais voluntários 
da área da beleza e as duas pri-
meiras reuniões aconteceram 
na semana passada. Na ocasião, 
a maquiadora Ludy Martins e o 
cabeleireiro Rondy Rodrigues 
deram dicas de cuidados com a 
pele e cabelos e aulas de auto-
maquiagem para mulheres que 
sofreram agressões físicas e psi-
cológicas, dentre outras relacio-
nadas à questão de gênero, raça 
e condição social. 

Cinco mulheres participa-
ram dos dois primeiros en-
contros, realizados na própria 
delegacia. “Foi um bom come-
ço, mas esperamos que nos 
próximos, venham ainda mais 
mulheres, para que a ação 
cresça e possamos trazer ou-
tros voluntários para também 
participar”, afirmou Rondy Ro-
drigues.

A idealizadora da ação, Ludy 
Martins, destaca que os encon-
tros têm foco no resgate da au-
toestima, orientação sobre a 
prevenção e proteção à violên-
cia contra a mulher, potencia-
lização e restabelecimento de 
vínculos sociais. “Nossa ideia é 
bater um papo informal, orien-
tar e ensiná-las a se cuidar, se 
empoderar. Futuramente, va-
mos realizar oficinas de ma-
quiagem para capacitá-las para 
o mercado de trabalho”, enfati-
zou a maquiadora.

Os próximos encontros ain-

da serão agendados, mas devem 
acontecer daqui a aproximada-
mente dois meses. As mulheres 
interessadas em participar po-

dem obter mais informações na 
própria delegacia e serão avisa-
das da data da próxima reunião.

A Delegacia de Defesa da Mu-

lher de Pindamonhangaba fica 
na rua Dr. Gustavo de Godoy, 
409 - centro, próximo ao Giná-
sio Juca Moreira.

Aiandra Alves Mariano

Os encontros têm foco no resgate da autoestima, orientação sobre a prevenção 
e proteção à violência, e restabelecimento de vínculos sociais

“Paz e bem”: 
Franciscanos visitam ‘Comunidade 
Terapêutica Fazenda da Esperança’

Jucélia Batista

Durante este mês de no-
vembro, as concessionárias 
de rodovias paulistas estão 
incentivando os motoristas 
a conhecerem a plataforma 
“SOS Mulher”, que disponibi-
liza informações sobre segu-
rança, saúde e independência 
financeira para mulheres em 
situação de vulnerabilidade. 
Em apoio a essa iniciativa do 
Fundo Social e da Secretaria de 
Segurança Pública do Governo 
do Estado de São Paulo, os 377 
painéis de mensagens variá-
veis (PMVs) instalados em pon-
tos de grande movimentação 

das rodovias paulistas exibirão 
a mensagem: “www.sosmulher.
sp.gov.br / Saúde, segurança e 
educação para mulheres”.

A plataforma ‘SOS Mulher’ 
traz informações, dicas e au-
las sobre como empreender, 
cuidar da saúde e da seguran-
ça. No site www.sosmulher.sp.
gov.br  é possível ter acesso a 
orientações importantes sobre 
assuntos que visam garantir 
proteção em relação às princi-
pais formas de violência lista-
das na Lei Maria da Penha: fí-
sica, psicológica, moral, sexual 
e patrimonial.

Rodovias paulistas  divulgam “SOS Mulher”

Igreja promove “Encontro 
Regional de Mulheres”

A Igreja do Evangelho Qua-
drangular de Pindamonhangaba 
promove, realiza, no próximo sá-
bado (9), o “Encontro Regional de 
Mulheres” com  moradoras de to-
dos os bairros da cidade, além Dos 
município deRoseira e Aparecida.

O evento, com o tema “Mulhe-
res que Sonham”  é voltado para 
todas as mulheres, independen-
temente de religião. “Vamos falar 
sobre o papel da mulher na nossa 
sociedade e como é possível, so-

nhar e ter esses sonhos realiza-
dos, por meio da fé em Deus”, ex-
plica a pastora Ednalva Antunes, 
que está à frente do encontro.

O culto especial acontece a 
partir das 18 horas no templo 
sede que fica à avenida For-
tunato Moreira, 628, no Alto 
Tabaú. É preciso fazer a ins-
crição na sede, antecipada-
mente, durante os cultos da 
semana, que acontecem às quar-
tas e sextas-feiras  às 19h30. 

A pastora Ednalva Antunes é a coordenadora geral do encontro

Aiandra Alves Mariano

“O grande diferencial da Fazenda é acolher gestantes e mães com seus 
filhos crianças (...). Consideramos importante que a mãe tenha seus filhos 
por perto e não se distancie durante o período de 12 meses. Essas mulheres 
passam por um caminho de acompanhamento, onde o amor transforma 
tantas vidas e a família ganha um sentido ainda maior.”

Participaram desta ação: Lucimar Penido, Ana Júlia Ribeiro e Vrady Penido
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Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Nascida em Carangola (MG), a jovem de 
14 anos de idade chegou a Pindamonhan-
ga, no Vale do Paraíba, em busca de qua-
lidade de vida. Sua instalação na cidade 
aconteceu na casa da irmã. Logo, o futsal 
apareceu como uma atividade pertinente 
aos seus objetivos. Assim, ela iniciou uma 
jornada de crescimento gradativo. Até que, 
atualmente, Fabrini Bevilaqua Costa faz 
parte do corpo de arbitragem da maior en-
tidade do território nacional, a CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol).

A mineira ingressou em aulas de futsal 
na adolescência, ao lado do irmão. Sua de-
senvoltura a levou para a seleção pinda-
monhangabense da modalidade e também 
da “aparentada”, o futebol. A essa altura, 
seu gosto por esportes já era uma certeza, 
ao ponto de fazê-la decidir por trilhar um 
caminho pro�issional na área. Sua escolha 
foi a de cursar uma faculdade de Educação 
Física. Inclusive, ela conseguiu o bene�ício 
de bolsista.

“Eu era atleta do futsal de Pinda e uma 
colega do time começou a trabalhar como 
árbitra. Ela me incentivou a ir também”, 
conta Fabrini. Deste modo, a jogadora bus-
cou quali�icação através de um curso da 
FPF (Federação Paulista de Futebol) e deu 
o pontapé inicial da sua trajetória na arbi-
tragem em 2006.

Os torneios de categorias de base foram 
os cenários primários de atuação da jovem. 
Indo de Pinda para a região, ela alcançou o 
degrau estadual. Entretanto, sua crescente 
não parou por aí. Desde 2013, ocupa o car-
go de diretora de arbitragem da LPMF (Liga 
Pindamonhangabense Municipal de Fute-
bol). Em 2015, teve início sua carreira na 
instituição nacional. “O momento em que 
entrei na CBF foi um dos mais marcantes”, 
considera a árbitra assistente, que lista uma 
outra situação como especial: a atual.

Apito na boca 
e bandeira 
na mão

Fabrini foi indicada para integrar a FIFA

Fabrini Bevilaqua Costa atua como árbitra assistente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e pode atuar em campos internacionais

“As mulheres estão cada 
vez mais ocupando 
espaço em áreas, 
antigamente, tidas 
como masculinas. 
Isso acontece devido 
a pessoas que entram 
no comando de 
determinadas entidades 
e entendem que os 
cargos não são ocupados 
por homens ou mulheres, 
e sim por pro�issionais 
competentes” 

- Fabrini Bevilaqua Costa

Isso se dá ao fato de ter sido uma das 
nomeadas para integrar a Fifa (Federação 
Internacional de Futebol). Recentemen-
te, a pro�issional de 33 anos de idade foi 
convocada para realizar uma avaliação �í-
sica de índice mundial com o objetivo de 

compôr uma vaga da listagem selecionada 
a partir do rendimento em campeonatos 
no Brasil. Dias depois, veio a con�irmação. 
“Recebi uma ligação do Gaciba, presidente 
de arbitragem da CBF, me dando a notícia 
de que eu estava sendo indicada”, lembra.

Enquanto aguarda a con�irmação da 
Fifa, Fabrini tem muita história para re-
cordar, com jogos de “Copinhas”, “Campe-
onatos Estaduais”, “Brasileirão série B, C e 

Ela atua na função de árbitra assistente

D” no currículo. “Me sinto muita realizada 
e com a certeza de que meu trabalho será 
ainda mais árduo, com responsabilidade 
ainda maior”, a�irma, contente com os re-
sultados atingidos até aqui.

Acervo pessoal

Acervo pessoal Acervo pessoal

A bandeirinha começou sua 
carreira em Pindamonhangaba

Há poucos dias, a profi ssional participou de um treinamento

Acervo pessoal
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