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Alunos da 
‘Ismênia’ 
visitam horta 
orgânica

Um grupo de estudantes 
de tempo integral da Esco-
la Estadual Profª. Ismênia 
Monteiro de Oliveira visitou, 
nesta semana, uma horta or-
gânica no sítio Guarantã, no 
Ribeirão Grande.

A iniciativa visa orientar 
alunos para buscar desenvol-
vimento humano, solidário e 
competente e atuante na so-
ciedade. 
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Semana de Mobilização contra 
Aedes aegypti vai até sábado

As ações especiais da Mobilização da Campanha Novembro Azul serão concluídas no sábado (26), com um 
evento na Praça Monsenhor Marcondes. Serão feitas solicitações de exames, aferição de pressão arterial, 
orientação psicológica, triagem odontológica, orientação nutricional, corte de cabelo e barba, massagem 
relaxante, serviço de apoio e orientação profi ssional, orientações gerais para a saúde dos homens.

PROCESSO 
SELETIVO PARA 
ESTÁGIO NA 
PREFEITURA 
ACONTECE 
DOMINGO
 Os testes do processo se-

letivo de estagiários de nível 
superior, técnico e médio da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba serão realizados neste 
domingo (27), na Faculdade 
de Pindamonhangaba (cam-
pus Dutra). 

Para candidatos do nível 
superior, a abertura dos por-
tões será às 8h30 e o fecha-
mento será às 9 horas, quan-
do terão início os testes. Para 
candidatos do nível médio e 
técnico, a abertura acontece 
às 10h30 e o fechamento às 11 
horas, horário marcado para o 
início dos testes. As provas te-
rão, no máximo, uma hora de 
duração.

A praça Monsenhor 
Marcondes vai receber o 
encerramento da Sema-
na Estadual de Mobili-
zação contra o Aedes Ae-
gypti neste sábado (26), 
com uma mesa de de-
núncias. Desde a segun-
da-feira (21), a cidade 
tem promovido palestras 
e teatros com orientações 
sobre a dengue em diver-
sas escolas e CMEIs.

Além disso, o Pega 
Tudo passou nos bair-
ros Santana, Crispim, 
Andrade e no Bosque da 
Princesa para intensifi -
car a limpeza e eliminar 
possíveis criadouros do 
mosquito. Também foi 
feita uma faxina inten-
sa em todos os prédios 
públicos relacionados à 
Prefeitura.

GINASTAS CONQUISTAM MEDALHAS EM BRAGANÇA PAULISTA

Novembro Azul encerra ações 
com conscientização no centro

CASTOLIRA 
RECEBE MAIS 
120 ÁRVORES 
FRUTÍFERAS

BIBLIOTECA 
‘RÔMULO D´ARACE’ 
PROMOVE FEIRA
DE TROCA DE 
LIVROS

BOSQUE DA PRINCESA RECEBE ÚLTIMAS ATIVIDADES 
DO ANO NESTE DOMINGO
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Divulgação

Atividades visam prevenir 
casos de dengue, 

chikungunya e zika vírus e 
promover a participação da 
população na luta contra o 

mosquito
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DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

Arquivo TN

No ano passado, a Unifesp – Universidade Federal 
Paulista – apresentou um estudo realizado com ca-
mundongos e constatou que aqueles pais que possuem 
prática de atividade física durante o período da cópula 
e mães que regularmente estão se exercitando na gesta-
ção tendem a gerar fi lhos magros. 

O curioso e também contraditório é que, segundo 
estudos científi cos na literatura moderna, os bebês que 
nascem com baixo peso podem indicar um risco maior 
de obesidade na vida adulta. E, mais que isso, o baixo 
peso pode indicar maior resistência à insulina, a doen-
ças cardiovasculares e a diabetes quando chegarem à 
vida adulta. 

O que gerou surpresa com os resultados do estudo 
com camundongos é que justamente mostrou o contrá-
rio da afi rmação acima. É cedo, ainda, para a compro-
vação do estudo, porém ele sinaliza um novo caminho a 
ser desenvolvido.

O baixo peso do fi lhote resultou em maior resistência 
à obesidade e sensibilidade elevada à insulina, compa-
rado com aquele que nasce tendo peso normal.

Foi observado ainda nesse estudo, a infl uência que a 
paternidade exerce sobre o peso do fi lho. 

Segundo estudos diversos, pais obesos têm a tendên-
cia de gerar fi lhos obesos.

Porém, foi detectado que isso ocorre não só pela in-
fl uência no convívio de uma rotina da má alimentação 
em que o fi lho fi ca exposto, mas também pela heredita-
riedade.

Ou seja, não é só porque gosta daquela gordura da 
carne, do X-bacon ou de muito brigadeiro com refrige-
rante que seu fi lho/a também aprecia tudo isso, embo-
ra, a convivência seja um fator bastante relevante.

O ideal neste caso é unir as duas possibilidades. Lon-
ge de acreditar apenas nos estudos já realizados ante-
riormente e descartar a nova pesquisa, ou o contrário. 
Bom mesmo é colocar em prática as duas possibilidades 
para ter fi lhos saudáveis: manter uma dieta balanceada, 
praticar exercícios físicos, e dar bons exemplos de ali-
mentação.

Assim, com certeza seus fi lhos terão mais qualidade 
de vida. Aliás, não somente eles, mas você também.

Em participar sobre os exercícios físicos, não basta 
fugir e alegar que não tem tempo ou que não pode pagar 
uma academia. Tempo ‘a gente’ arruma, nem que sejam 
15 minutos por dia. Quanto à academia, há outras pos-
sibilidades, algumas gratuitas oferecidas pela Prefeitura 
e outras que estão à sua frente, como andar de bicicleta, 
correr ou simplesmente caminhar.

Contraditório, mas somatório

Estudo mostra que pais que 
praticam atividade física tendem 

a ter fi lhos sem obesidade

Posse de acadêmicos, poesia 
e música em sessão da APL

Nesta sexta-feira (25), 
às 19h30, a APL – Aca-
demia Pindamonhanga-
bense de Letras fará sua 
plenária solene mensal no 
salão de eventos do Museu 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina. Na programação, 
posse de acadêmico, apre-
sentação poética, premia-
ção literária a estudantes 
de escola local e apresen-
tação musical.

Posse I. A acadêmica 
Jaqueline Bigaton Porto, 
do quadro de membros 
honorários, passará a 
ocupar a cadeira nº 29 
de titulares, cadeira que 
tem como patrono o Dr. 
Francisco Lessa Junior e 
pertencia à poetisa, pro-
fessora Maria de Lour-
des de Andrade Pires, 
dona Lurdinha, que nos 
deixou recentemente.

Posse II. José Luís 
Gândara Martins (neto 
do historiador Athayde 
Marcondes) será recebido 
para assumir a cadeira nº 
20 do quadro de honorá-
rios, que tem como patro-
no o Dr. José Paim.

Poesia. O Grupo de 
Estudos Guimarães Rosa, 
liderado pelo acadêmico 

Paulo Tarcizio, fará a apre-
sentação do Auto de Natal 
‘O burro e o o boi no pre-
sépio’. Haverá jogral e sli-
des referentes aos quadros 
inspiradores dos poemas.

Premiação. Alunos 
da Etec João Gomes de 
Araújo, participantes do 
concurso literário promo-
vido pela APL, serão pre-

miados e declamarão seus 
trabalhos.

Música. Animando a 
noite no museu, alunos 
da Fasc-Faculdade Santa 
Cecília, como ocorre em 
todas as plenárias da APL, 
apresentarão números 
musicais (coordenação da 
acadêmica professora da 
Fasc, Jaqueline Bigaton).

Acadêmicos se reúnem toda última sexta do mês no museu em sessão solene 
plenária  aberta à população

Bosque recebe últimas atividades 
do ano neste domingo

A programação cultu-
ral aos domingos no Bos-
que da Princesa chega ao 
fi nal neste dia 27 de no-
vembro. Dança circular, 
ofi cina de modelagem 
em argila e contação de 
histórias se despedem 
da população após qua-
tro anos de atividades 
ininterruptas. O projeto 
Yoga para Todos reali-
zou sua última aula no 
último dia 20.

O primeiro projeto 
realizado no Bosque da 
Princesa foi a dança cir-
cular, desde o início de 
janeiro de 2013. Em se-
guida, teve início o pro-
jeto de yoga e as ações 
vieram numa crescente, 

iniciando as ofi cinas de 
modelagem em 2014 e, 
na sequência, as conta-
ções de histórias.

Com esses projetos, o 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura buscou le-
var atividades diferencia-
das para a população, de 
forma gratuita, buscando 
promover momentos de 
lazer e auto-conhecimen-
to, aliados à arte, tendo 
como paisagem as bele-
zas do Bosque da Prince-
sa, para pessoas de todas 
as idades.

A última aula do proje-
to Ciranda de Dança Cir-
cular será realizada das 10 
horas ao meio-dia, no gra-
mado do Bosque; a última 

ofi cina de modelagem em 
argila “Mãos no Barro”,  
será também das dez ao 
meio-dia, na varanda da 
biblioteca; e a última con-
tação de histórias será às 

16 horas, próximo ao core-
to, com o texto “Cecília, a 
menina curiosa”, inspira-
do na obra de Jorge Luiz 
Calife. Todos estão convi-
dados a prestigiar!

ARENA 101 Pinda: 26/11 (sá-
bado) – Zé Henrique & Gabriel, 
João Pedroni, Kaique& Felipe, Max 
Leão.9/12 (sábado) – Pedro Paulo 
e Alex.

BOTECO VINIL Pinda: 25/11 
(sexta) – Ali (Acoustic Rock). 26/11 
(sábado) – Mari Oliveira.  27/11 (do-
mingo) – Roda de Samba. Amigos 
do Viola e Rony (Frequência). Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, 1.075.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: 26/11 (sába-
do 18h30) – Anjinho do Vale. Para 
pessoas a partir de 50 anos. Av. Abel 
Corrêa Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena: 26/11 (sábado) – Turma do 
Pagode. Via Dutra, sentido Guará
-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
25/11 (sexta) – Caio César & Diego. 
4/12 (domingo) – Felipe & Falcão. 
Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA SÃO BENE-
DITO Pinda: Realizabailes no Recin-
to São Vito de Moreira César, domin-

go às 20h:  27/11 – Banda Alpha 
Vale. 4/12 – Conexão Musical. 11/12 
– Marcos Henrique e Banda. 18/12 – 
Não terá baile. 25/12 – Terra Nova. 
1/1/17 – Baile do Branco. Jorginho e 
Banda. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 26/11  (sábado 23h) – Banda ao 
vivo. Dj Toni Balada. Mulher free até 
meia noite. Tel (12) 3641-2424

CLUBE DO LAZER Taubaté:-
Domingo – 27/11 - Tropicalientes. 
4/12 – Defi nisom. 11/12 – Coco 
Mambo. Quarta-feira – 7/12 – Flá-
vio Sideral. 14/12 – Novo Charme. 
21/12 – Alexandre Vilela.

DIVA’S BAR - Araretama Pin-
da: 25/11 (sexta 20h) – Banda ao 
vivo. Rua Nicanor Ramos Nogueira, 
1.436.

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 25/11 (sexta) – Talis e We-
linton. 26/11 (sexta) – Eric Bruto & 
Gustavo, e Marlon & Marcelo. 18/02 
(sexta) – Antony & Gabriel.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEXTA-

FEIRA: 25/11 - Henrique Toledo.
Associado não paga, não associado 
R$ 10 (mulher vip até 23h, depois 
desse horário R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 26/11 
(sábado 17h) – Palhaços Atchim &  
Espirro, e cantora mirim Lorrany 
Bonafé. Informações telefone (12) 
2126-4444.

FLÁVIA BORGES Agenda: 
26/11 (sábado) – Boteco do João.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA “Creix” de Tremembé: 26/11 
(sábado) – Baile do Chapéu. Bruno 
& Hyago. Tel. (12) 99602-9554 e 
99110-0521.

GREEN BAR Taubaté: 26/11 
(sábado 20h) – Banda La Brava (Ra-
faela Faria). Av. Charles Schneider, 
próximo ao Shopping Center.

MANGUERÃO Pinda: 25/11 
(sexta 20h) – Banda Os Galegos. 
Caldinho de galinha na faixa. In-
gresso R$ 10. Estacionamento gra-
tuito.

MUNDI Taubaté: 25/11 (sába-
do) – Aniversário de três anos da 

casa. Mc Pedrinho. Em frente ao 
Taubaté Shopping.

MUTLEY Taubaté: 25/11 (sex-
ta) – Banda Insana. 26/11 (sábado) 
– Sete Cidades.  Legião Urbana Tri-
buto.

ÓPERA MIX Pinda: Banda ao 
vivo toda quinta-feira. Rua Luíza 
Marcondes de Oliveira, 298, Alto do 
Cardoso.

PINDABAR: Segunda Sertane-
ja com banda ao vivo. Quarta Serta-
neja: Banda ao vivo. Sexta – Roda 
de Samba. Domingo - Fabiano Ma-
galhães convida.

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
25/11 (sexta) – Sertanejo. César 
Barbosa. 26/11 (sábado 19h) – Le-
gião Urbana Tributo. Thiago Viana e 
Anelise. 27/11 (domingo 19h) – Vi-
deokê.Rua Cônego João Antonio da 
Costa Bueno, 375, bairro Santana 
(antigo Takô Makisushi).

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida: 25/11 (sexta) – Conrado & 
Aleksandro. 2/12 (sexta) – Lucas 
Moraes. 9/12 (sexta) – Alexandre 

& Adriano.16/2 (sexta) – Bruno & 
Barreto.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 26/11 (sábado) 
– Roger & Cláudio. 1º/12 (quinta) 
– Wilson & Washington. Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 3/12 (sábado) – Aniversário 
do Colméia. Trio Mato Grosso e Ban-
da 8 Segundos. Dj Serginho. Aniver-
sariantes vip até 0h. Todo domingo 
- Almoço com música da melhor 
qualidade ao vivo todo domingo. Es-
trada do Ribeirão Grande.

RESTAURANTE E PESQUEI-
RO GABRIEL Pinda:Todo sábado, 
domingo e feriado de novembro, 

Promoção – Almoço cardápio varia-
do a R$ 15 por pessoa. Pesqueiro 
de terça-feira a domingo a partir das 
8h. R$ 12 por quilo pescado. Bairro 
das Campinas, após o viaduto do 
bairro Cidade Nova. Telefone (12) 
99651-7045.

THIAGO VIANA ACÚSTICO/
Banda Análise Tributo Legião Urba-
na Cover.  26/11 (sábado) – Point da 
Família Pinda. Contatos: (12) 3646-
2516 (12 ) 992010849.

VILA DOS OFICIAIS Pinda: 
8/12 (sábado 21h) - De Volta para o 
Futuro. Djs José Luiz, Marcelo Ratto 
e Gu. Equipe Dinossaurus. O melhor 
dos anos 70/80/90. Ingressos R$ 25 
somente antecipados.

A jovem artista de 
Pinda, Rafaela Faria, vai se 
apresentar no programa 
Máquina da Fama do SBT 
na segunda-feira (28), 
às 23h15. Ela é cantora, 
compositora e vocalista 
da Banda La Brava, que 
se apresenta em shows, 
festas e casas noturnas de 
toda a região, com grande 
sucesso. Já esteve com 
sua Banda La Brava em 

uma Retrô da Ferrô, onde 
detonou e foi muito aplau-
dida.Vamos assistir e torcer 
por ela.
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Sábado termina Semana de 
Mobilização contra Aedes aegypti

Durante toda essa semana, 
estão sendo feitas ações de mo-
bilização contra o Aedes aegypti 
em toda a cidade. Esses eventos 
acabam neste sábado (26), com 
uma mesa de denúncias na Pra-
ça Monsenhor Marcondes. Toda 
essa programação faz parte da 
Semana Estadual de Mobiliza-
ção contra o Aedes aegypti, que 
acontece do dia 21 a 26 de no-
vembro.

Desde o dia 21 de novembro 
estão sendo realizadas palestras 
e teatros sobre o mosquito em 
diversas escolas e CMEIs de Pin-
da, em parceria com a Secretaria 
de Saúde. A operação Pega Tudo 
passou nos bairros Santana, Cris-
pim, Andrade e no Bosque da 
Princesa para intensificar a lim-
peza de possíveis criadouros de 
mosquitos. Além disso, também 
foi feita uma faxina intensa em 
todos os prédios públicos relacio-
nados a Prefeitura para a elimi-
nação de qualquer criadouro que 
possa surgir. 

Na Praça São Benedito está 
acontecendo uma mesa de de-
núncias de criadouros, junta-

Castolira recebe mais 
120 árvores frutíferas

Alunos de CMEI participam de 
ação para o plantio de mudas

ProCesso 
seletivo Para 
estágio na 
Prefeitura será 
neste domingo

shopping ganha nova loja no sábado

mente com uma exposição sobre 
a dengue até a sexta-feira (25), 
durante todo o dia. Essa mesa de 
denúncias e exposição será trans-
ferida para a Praça Monsenhor 
Marcondes no sábado (26) e fica-
rá exposta das 9  às 12 horas.

Essas atividades são realiza-

das pela Secretaria de Saúde, 
por meio da Vigilância Sanitária 
e Epidemiológica, Secretaria de 
Educação e Departamento de 
Serviços Municipais. 

Todas essas atividades visam 
prevenir casos de dengue, chi-
kungunya e zika vírus e promo-

ver a participação da população 
na luta contra o mosquito. De-
núncias de criadouros e locais 
que precisam de fiscalização 
podem ser feitas pelo e-mail 
dengue@pindamonhangaba.sp.
gov.br e pelos telefones da Ouvi-
doria: 3644-5651 e 3644-5652.

O loteamento Castolira está 
recebendo ações intensas de 
educação ambiental e plantio 
de árvores, visando conscienti-
zar a população para o descarte 
correto de lixo e a preservação 
da natureza. Na quarta-feira 
(23), mais 120 árvores frutífe-
ras foram plantadas, pela par-
ceria entre a Prefeitura, por 
meio do Departamento de Meio 
Ambiente, comunidade, por 
meio do programa Semeando 
Valores, e alunos da escola mu-
nicipal.

Foram plantadas árvores de 
acerola, ameixa, araçá e romã, 
ao longo da linha férrea. Essas 
espécies foram escolhidas por 
serem de porte menor e adequa-
das a calçadas, sem danificar a 
fiação futuramente.

Com este plantio, são 200 
árvores frutíferas plantadas no 
bairro, somente neste ano, fora 
as árvores de outras espécies. 
Assim, Prefeitura e comunidade 
mais uma vez trabalham juntas 
para levar mais qualidade de 
vida para o Castolira, conscien-

tizando os moradores desde sua 
infância.

Os alunos da Escola Munici-
pal Professora Julieta Reale se 
divertiram durante o plantio e 
puderam aprender sobre a im-
portância de preservar e ajudar 
a cuidar das mudas plantadas. 
A intenção é que as crianças se-
jam multiplicadoras e levem aos 
amigos e familiares essa nova 
consciência ambiental.

A equipe do Semeando Va-
lores aproveitou a ocasião para 
realizar a limpeza da área que 
recebeu as novas mudas, execu-
tando assim, uma ação também 
contra o Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, chikungunya 
e zika vírus.

Além do plantio das árvores, 
foi realizada uma palestra e de-
monstração sobre a maneira 
correta de se realizar a compos-
tagem, que é uma forma de rea-
proveitar os restos de alimentos 
para a formação de adubo, evi-
tando assim que grandes quan-
tidades de lixo sejam destinadas 
ao aterro sanitário da cidade.

Palestras e teatros sobre o mosquito em diversas escolas e Cmeis de Pinda, em parceria com 
a secretaria de saúde

Com este plantio, são 200 árvores frutíferas plantadas

No último dia 18, o CMEI - 
Centro Municipal de Educação 
Infantil - Esmeralda Silva Ramos 
(Liberdade) promoveu o plantio de 
árvores e plantas ornamentais com 
os alunos. A atividade faz parte do 
projeto “Construindo a paz e a ami-
zade através do jardim esmeralda”, 
sendo a primeira ação da unidade 
inaugurada recentemente.

A ação contou com a partici-
pação dos pais, em um momento 
importante para o estabeleci-
mento de vínculos entre a comu-
nidade escolar. A iniciativa teve 
a parceria do Departamento de 
Meio Ambiente da Prefeitura, que 
colaborou por meio da doação de 
mudas do Viveiro Municipal. Os 
pais também puderam colaborar 
com doações.

“No Jardim da Esmeralda tem 
plantas e flores diversas que além de 
exalarem seus perfumes, perpetuam 
a amizade, a alegria, a harmonia e a 
paz entre todos, e nos alegram e en-
cantam com a beleza de suas formas 
e cores”, afirma a gestora.

Cmei - Centro municipal 
de educação infantil - 
esmeralda silva ramos 
(liberdade) promoveu o 
plantio de árvores e plantas 
ornamentais com os alunos

Os testes do processo seletivo 
de estagiários de nível superior, 
técnico e médio, realizado pelo 
CIEE – Centro Integrado Empre-
sa-Escola – para a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, serão rea-
lizados neste domingo (27), na 
Faculdade de Pindamonhangaba 
(campus Dutra). 

Para candidatos do nível 
superior, a abertura dos portões 
será às 8h30 e o fechamento será 
às 9 horas, quando terão início os 
testes. Para candidatos do nível 
médio e técnico, a abertura dos 
portões será às 10h30 e o fecha-
mento será às 11 horas, horário 
marcado para o início dos testes. 
As provas terão, no máximo, uma 
hora de duração.

O candidato deverá comparecer 
para a realização da prova munido 
de original de um dos documen-
tos de identificação: RG, carteira 
de Órgão ou Conselho de Classe, 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Certificado Militar 
ou Carteira Nacional de Habilita-
ção (modelo novo com foto). Tam-
bém deverá levar comprovante de 
inscrição, caneta esferográfica de 
cor azul ou preta, lápis e borracha. 

As provas objetivas serão 
compostas por 20 questões, sendo 
10 de Língua Portuguesa, 5 de 
matemática e 2 de conhecimentos 
gerais. As questões serão do tipo 
múltipla escolha. 

A classificação final será 
divulgada a partir do dia 12 de 
dezembro de 2016 no site da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
(www.pindamonhangaba.sp.gov.
br), no site do CIEE (www.ciee.
org.br) e pessoalmente na sede do 
CIEE em Taubaté (rua Dr. Pedro 
Costa, 270, centro). Esse processo 
seletivo terá validade até 31 de 
dezembro de 2017 ou quando do 
esgotamento dos candidatos. 

As inscrições para este pro-
cesso seletivo foram realizadas 
no site do CIEE até o dia 20 de 
novembro.  O processo seletivo 
será realizado de acordo com a 
Lei Federal nº 11.788/2008. 

O edital 02/2016 tem todas as 
informações e pode ser acessado 
no site da Prefeitura.

Mais uma importante marca 
chega ao Shopping Pátio Pinda 
para somar ao mix e oferecer 
novas opções aos clientes. Pre-
sente no estado de São Paulo e 
Minas Gerais com 30 estabele-
cimentos comerciais, as Lojas 
1A99 inauguram nova unidade 
em Pindamonhangaba.

No novo espaço o cliente en-
contrará produtos de qualidade 
e preço justo, entre R$ 1 e R$ 
99. São mais de 15 mil itens, in-
cluindo utilidades domésticas, 
organizadores, brinquedos, saú-
de e beleza, moda e acessórios, 
informática, petshop, esporte e 
lazer, decoração, ferramentas 
e jardim, limpeza e lavanderia, 
além de itens de bombonieri e 
bebidas.

A loja será inaugurada neste 
sábado (26). Uma equipe es-

pecializada foi montada para 
atender os clientes, gerando ini-
cialmente 17 empregos locais. 
“Nosso planejamento de ex-
pansão vê a região de Pindamo-

nhangaba como uma importan-
te conquista para a consolidação 
da estratégia da empresa”, des-
taca João Barboza, sócio-diretor 
das Lojas 1A99.

importante marca chega ao shopping Pátio Pinda para 
somar ao mix e oferecer novas opções aos clientes

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Pindamonhangaba Tribuna do Norte

variedades
25 de novembro de 20164

Tradicional presépio 
será instalado 
em novo local

 

A Biblioteca Pública 
Municipal “Ver. Rômulo 
Campos D´Arace” realiza, 
neste domingo (27), 
mais uma feira de Troca 
de Livros “Seu Livro, 
Meu Livro”, das 14  às 17 
horas. 

Para participar, basta 

levar seus livros para 
trocar com outros de 
leitores participantes da 
feira.

As feiras de trocas de 
livros são realizadas na 
sede da biblioteca, no 
Bosque, com entrada 
gratuita.

A mudança de local se dá devido ao vandalismo

O tradicional presépio de 
Pindamonhangaba, que há 52 
anos embeleza a cascata da 
Praça Monsenhor Marcondes 
durante a época natalina, será 
apreciado pelos munícipes, nes-
te ano, em novo local: o saguão 
da Prefeitura.

A mudança de local de expo-
sição do presépio se dá devido 
ao vandalismo, pelo segundo 
ano consecutivo, na Manjedou-
ra construída na cascata da 
praça, que foi incendiada e teve 
sua estrutura totalmente com-
prometida, não podendo ser re-

construída pela falta de tempo 
hábil para a compra do material.

Os organizadores das festivi-
dades entenderam, deste modo, 
que o melhor local para que o 
presépio continue integrando a 
festividade natalina na cidade é o 
saguão da Prefeitura. Lá, durante 
todo o mês de dezembro, estará 
sendo realizada uma exposição 
com um grupo de artistas plásti-
cos da cidade e a visitação conti-
nuará sendo aberta ao público, 
durante o horário de expediente 
da Prefeitura, ou seja, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O presépio é obra do respeita-
do artista plástico de Pindamo-
nhangaba, José Soares Ferrei-
ra, o “Zé Santeiro”. As 19 peças 
foram confeccionadas em gesso 
com base em madeira, e datam 
do ano de 1964. Originalmente 
era composto por 20 peças, mas 
com o passar dos anos um car-
neiro se quebrou. Em 2013, foi 
feita uma reforma completa de 
todas as peças remanescentes, 
com conserto e pintura, tendo a 
ajuda da esposa do seu Zé, a Ma-
ria Aparecida Ferreira, mais co-
nhecida como Dona Cida.

Biblioteca terá feira de 
troca de livros no domingo

Cia. de teatro fará estreia 
de espetáculo no Bosque

Para quem gosta de teatro no 
Bosque da Princesa, neste do-
mingo (27), às 15 horas, acon-
tecerá a estreia do espetáculo 
Moranduba da Cia. Titerritório. 

A peça teatral resgata as 
“Morandubas” (histórias) que 
são pequenos contos criados 
pelas tribos tupy-guarani, nes-
tes contos, os curumins (crian-
ças) aprendiam algumas lições 
de vida. A maioria das histórias 
criadas são comédias, isto é, as 
lições eram aprendidas com 
riso e descontração. As reuniões 
eram feitas ao final do dia onde 
se reuniam em volta do conta-
dor. A história em questão con-
ta sobre Jurema, uma índia que 

precisa escolher um guerreiro, 
mas causa muitas confusões 
para isso que até o deus Tupã 
interfere. 

O fundador da Cia., Charles 
Krey, veio do Rio Grande do 
Sul, onde tinha a companhia 
Caras de Totem, com a chegada 
no Vale em 2015 fundou a Titer-
ritório, que representou a cida-
de no último Feste e recebeu o 
prêmio de melhor cenografia, 
também foi ao Festivale de São 
José dos Campos deste ano. 
Além disso, no fim do ano irá ao 
Piauí para representar a cidade 
em um festival nacional e, em 
Janeiro, para o Uruguai, em um 
festival internacional.

FiChA TéCniCA

Espetáculo: moranduba
Direção: Charles Kray
Figurino e confecção de bonecos: 
Tamara Cardoso andré e Charles Kray
Músicas: Jerri Job e Samuel Falchetti
Execução: Samuel Falchetti (violão e voz)
Cenografia: Lucas Strey e Charles Kray
Adaptação: Tamara Cardoso andré
Texto original: heitor Luiz murrat

A história conta 
sobre Jurema, 
uma índia que 
precisa escolher um 
guerreiro

CEU das Artes recebe Ocupação Cultural
O Conselho Municipal de 

Cultura realiza sua 2ª Ocu-
pação Cultural neste sábado 
(26), a partir das 14 horas, 
no CEU das Artes, em Morei-
ra César. O evento é gratui-
to e aberto a participação de 
todos.

Na ocasião, todas as ca-
deiras do Conselho serão 
apresentadas ao público, por 
meio de exposições e apre-
sentações artísticas, por toda 
a área do CEU. São elas: artes 

cênicas, dança, música, ar-
tesanato, artes visuais / au-
diovisuais, cultura popular e 
literatura.

Além das apresentações, 
o Conselho realizará ainda 
uma roda de conversa sobre 
as políticas públicas cultu-
rais de Pindamonhangaba, 
o Fundo Municipal de Apoio 
às Políticas Culturais de Pin-
damonhangaba e os progra-
mas e projetos culturais em 
andamento no município.

Para a organização do 
evento, várias reuniões foram 
realizadas com a comunidade 
do entorno e com as pessoas 
que frequentam o CEU das 
Artes. A intenção é levar ao lo-
cal um evento atrativo para a 
população, em que haja a pos-
sibilidade de troca de apren-
dizado entre participantes e 
público.

O CEU das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, 647, 
Vale das Acácias.

O evento é gratuito e aberto a participação de todos
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Novembro Azul encerra ações 
com mobilização no sábado

Evento no Sindicato dos Metalúrgicos facilita exames para homens

A programação do No-
vembro Azul está sendo 
realizada por toda a cidade e, 
nesta semana, algumas ações 
especiais foram feitas para 
chamar a atenção da popu-
lação sobre a importância 
do cuidado com a saúde do 
homem.

Na quarta-feira (23), a 
equipe da Secretaria de Saú-
de levou as ações do Novem-
bro Azul para o prédio da 
Secretaria de Obras da Pre-
feitura, onde se concentram 
diversos setores e departa-
mentos. A participação foi 
grande: 90 homens interagi-
ram com a equipe, sendo 74 
acima dos 40 anos, que são o 
público-alvo da campanha.

A equipe da Saúde ficou 
bastante satisfeita com o en-
volvimento dos funcionários. 
“Nosso objetivo foi alcançado  
pelo fato destes homens rece-
berem orientações  sobre os 
cuidados que devem ter com 
sua própria saúde”, disse a 
enfermeira responsável pela 
programação.

O evento foi aberto por 
uma dinâmica realizada pela 
enfermeira Veraniza, em que 
foram lembradas de forma 
lúdica como as doenças vão  
se acumulando no organismo 
por falta de alguns cuidados 

Terminam neste sábado 
(26), as ações especiais da Mo-
bilização do Novembro Azul, 
com um evento na Praça Mon-
senhor Marcondes, das 8 às 13 
horas. Serão feitas solicitações 
de exames, aferição de pres-
são arterial, orientação psico-
lógica, triagem odontológica, 
orientação nutricional, corte 
de cabelo e barba, massagem 
relaxante, serviço de apoio e 
orientação profissional, orien-
tações gerais para a saúde dos 
homens.

As ações do Novembro Azul 
começam no dia 19 de novem-
bro com a abertura oficial feita 
na Igreja Metodista Bela Vista, 
onde foram feitas atividades 
sociais e de saúde, como servi-

ços de enfermagem, psicólogos, 
corte de cabelo e barba, solici-
tação de exames e atividades 
infantis. Na terça-feira (22), foi 
realizada a 2° Caminhada Azul 
de Moreira César, no Recinto 
São Vito, sendo que ao fim do 
trajeto foram feitas atividades 
sociais e de saúde.  E, na quar-
ta-feira (23), foi feita uma ação 
especial com os funcionários 
da Secretaria de Obras e DSM - 
Departamento de Serviços Mu-
nicipais, no Crispim.

Outra atividade realizada foi 
uma palestra na faculdade Uno-
par sobre o papel social do ho-
mem, serviços de enfermagem e 
terapias alternativas para trata-
mento do câncer, na quinta-fei-
ra (23). Na terça-feira (22), foi realizada a 2° Caminhada Azul de Moreira César

Em parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e Espaço 
Zen Terapias, o Sindicato dos 
Metalúrgicos promove, nesta 
sexta-feira (25), das 9 às 16 ho-
ras, o Dia da Saúde do Homem.  

O evento é gratuito, aberto à 
população e faz parte da Terceira 
Semana Municipal de Saúde do 
Homem - Novembro Azul, reali-
zado pela Secretaria de Saúde.

Às 15 horas vai ter um bate
-papo com os temas câncer de 
próstata, terapias alternativas e 
papéis sociais do homem.

Durante todo o evento, ha-
verá aferição de pressão arte-
rial, panfletagem e distribuição 
de preservativos. Enfermeiras 
da Secretaria de Saúde estarão 
entregando pedidos para vários 
tipos de exames, como o exame 
de próstata – PSA, triglicérides, 
diabetes, colesterol, DST/Aids, 

que normalmente os homens 
teriam que passar por consulta 
médica para conseguir.

Segundo o sindicalista Marce-
lo Bitencourt – Pepeo, secretário 
de Saúde da FEM-CUT/SP, vá-
rios sindicatos da CUT no Esta-
do tem ações programadas para 
o Novembro Azul. “Em Pinda, 
conseguimos parceria com a Pre-
feitura, acredito que vai facilitar 
bastante o acesso. Essa falta de 
cuidado dos homens com a pró-
pria saúde é uma questão cultu-
ral que precisa mudar”, disse.

A sede do sindicato fica loca-
lizada na rua Sete de Setembro, 
232, centro. O evento também 
conta com apoio da Dra. Ta-
bata Bortman – nutricionista 
pós-graduada em oncologia, 
CR Centro de Desenvolvimento 
Humano, Instituto Lado a Lado 
e Unopar – Polo Pinda.

Divulgação

Pepeo, Márcia Souza - uma das organizadoras, Luciano 
- Tremembé e Herivelto - Vela, em frente à fachada 
decorada para o Novembro Azul

Secretaria de Obras recebe iniciativa
com a saúde ao longo da 
vida.

Logo após, houve palestra 
com a nutricionista Tabata, 
que relembrou como fun-
ciona o aparelho urinário 
masculino e como prevenir 
o câncer de próstata. Dando 
continuidade, a psicóloga Re-
nata falou sobre o papel do 
homem na Sociedade Moder-
na. Em seguida, a  terapeuta 
Márcia falou das terapias 
alternativas para melhorar 
a qualidade de vida e até 
mesmo curar determinadas 
doenças.

Uma consultora de be-
leza voluntária também 
participou, falando sobre os 
problemas da exposição da 
pele ao sol e os cuidados que 
devemos ter com a pele para 
evitar doenças.

Após as palestras, foi ser-
vido um café e os funcioná-
rios participaram de sorteio 
de brindes.

Em seguida, houve o 
atendimento de enfermagem 
pela equipe da Funvic e soli-
citação  de exames de acordo 
com o protocolo do município 
para a saúde do homem.

Algumas ações especiais para chamar atenção da população

O PSF Cidade Jardim está 
realizando atividades especiais 
para a conscientização sobre 
o câncer de próstata, durante 
o Novembro Azul. Estão sendo 
feitas palestras sobre a saúde 
masculina, atividades que acon-
tecerão até quarta-feira (30).

Já foram feitos dois eventos de 
atendimento à saúde do homem, 
juntamente com uma palestra na 
sala de espera do posto, sobre o 
tema ligado ao Novembro Azul. 
Acontecerá mais um encontro com 

esse formato na sexta-feira (25), 
durante todo o dia. 

Na quinta-feira (24), às 9 horas, 
aconteceu uma reunião especial da 
REP - Roda de Estudo de Plantas, 
com o tema “Saúde do Homem”,  
falando sobre plantas medicinais 
que podem ajudar em problemas 
específicos do sexo masculino. 

Essas atividades se encerram 
na quarta-feira (30), durante o 
período da manhã, com mais uma 
palestra sobre a saúde do homem 
na sala de espera do posto.

PSF do Cidade Jardim realiza 
atividades da campanha
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 229/2016 (PMP 25662/2016) 
Foi firmado o contrato 228/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 10.027,00, assinando pela 
contratada, empresa José Augusto Fernandes Moreira ME, o sr Antonio Franklin de Lima Ritton. 
Foi firmado o contrato 226/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 7.172,00, assinando pela 
contratada, empresa Belprint Formulários e Serviços Gráficos Ltda, o sr Vanderlei Sergio 
Cardoso. 
Foi firmado o contrato 225/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 13.406,00, assinando pela 
contratada, empresa Bella’s Gráfica EIRELI, o sr Diego Oliveira de Carvalho, por procuração. 
Foi firmado o contrato 227/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 21.000,00, assinando pela 
contratada, empresa Hélio Massaki Totizawa EPP, o sr Helio Massaki Totizawa. 
Foi firmado o contrato 229/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 26.940,00, assinando pela 
contratada, empresa Marquinhos Artes Gráficas Ltda, o sr Marcos Francisco de Oliveira Junior. 
Foi firmado o contrato 230/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 44.010,00, assinando pela 
contratada, empresa Puccinelli Gráfica e Editora Ltda, a sra Cristiane Cossermelli Haik. 
Foi firmado o contrato 231/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 35.700,00, assinando pela 
contratada, empresa Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, o sr Wagner Luiz de Aquino. 
Todos os contratos têm a vigência de 12 meses, assinando pela contratada, e como gestora 
do contrato, a sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 220/2016 (PMP 25649/2016) 
Foi emitida a autorização 1684/2016, de 16/11/2016, em favor de Fabrício de Ramos & 
Cia Ltda, no valor de R$ 8.279,50, para “aquisição de toalha de papel para atendimento às 
unidades de saúde desta Municipalidade”. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 137/2016 (PMP 13972/2016) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 22/11/2016, 
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos homeopáticos”. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Administração 

                                                                                                                                               Dengue Mata 
                                                                                                                                               Faça Sua Parte  

                                                                                                                                                Não Deixe Água Parada  
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COMUNICADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016-SEA 

EDITAL Nº 013/2016-SEA 

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 

atribuições legais, em cumprimento ao item 9, inciso III, do Edital nº 13/2016-SEA 

(Chamamento Público nº 001/2016-SEA), e posteriores retificações, torna público a relação das 

associações de moradores/entidades sem fins lucrativos que foram habilitadas: 

1-Convivência de Idosos de Moreira César; 2-Associação de Moradores do Residencial Jardim 

Marieta Azeredo; 3-Associação de Moradores e Amigos do Vila Suiça; 4-Associação dos 

Moradores do Jardim Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque das Nações;  5-Central Única 

das Associações de Moradores e Amigos das Oliveiras, Rodeio, Martins e Pau D’alho; 6-

Associação de Moradores do Santa Cecília; 7-Associação Amigos do Residencial Arco-Iris e 

Nova Esperança; 8-Associação dos Moradores do Loteamento Liberdade Moreira César. Não 

foram habilitadas: Associação de Moradores do Residencial Vila São Paulo, Associação de 

Moradores e Amigos do Ouro Verde, Jardim Imperial, Jardim Cristina e Parque São Dimas, 

Associação dos Moradores para o Progresso do Residencial Andrade e do Jardim Maria Emília, 

Associação de Moradores e Amigos do Parque das Palmeiras e Associação de Moradores e 

Amigos do Alto Cardoso, por pendências de documentos. As associações não habilitadas ficam 

notificadas do prazo de 10 (dez) dias para a regularização das pendências, a contar da data da 

presente publicação. Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2016.   

Os alunos do curso 
“Ecologistas do Futu-
ro”, realizado pela equipe 
do Projeto de Educação 
Ambiental Casa Verde, 
tiveram mais uma aula 
dinâmica, no dia 18 de no-
vembro. A atividade con-
tou com a participação de 
profissional do Departa-
mento do Meio Ambiente 
da Prefeitura, dando con-
tinuidade ao projeto sobre 
horta em espiral com hor-
taliças e ervas medicinais.

Esse projeto, chamado 
de “Espiralando Fitoterá-
picos”, vem sendo desen-
volvido pela Casa Verde, 
com o objetivo de desen-
volver no aluno o gosto 
pela aprendizagem, pro-
porcionando o relaxamen-
to por meio do contato 
com a terra e a natureza. 
Visa ainda promover mo-
mentos de prazer e valori-
zação ao produzir plantas 

medicinais e hortaliças 
que serão utilizadas nas 
refeições, estimulando as-
sim o desenvolvimento de 
responsabilidade por par-
te dos participantes.

Tendo em vista que a 
implantação das hortali-
ças na alimentação quan-
do produzidas na escola 
ou a domicílio, se transfor-
mam em alimentos saudá-
veis, higiênicos, saboro-
sos, oportunizam grande 
economia e também en-
riquecem o cardápio com 
nutrientes que não estão 
presentes em outros tipos 
de alimentos, decidiu-se 
implantar este projeto 
na Casa Verde. Além dis-
so, a tarefa de cultivá-las 
proporciona participação 
coletiva dos alunos e con-
fiança nas suas próprias 
capacidades.

De acordo com a ges-
tora da Casa Verde, a par-

ceria dos departamentos 
de Meio Ambiente e de 
Agricultura da Prefeitu-
ra foi muito importante 
para o desenvolvimento 
da atividade. “Contamos 
com a valiosa parce-
ria dos profissionais do 
Departamento de Meio 
Ambiente e do Departa-
mento de Agricultura de 
Pindamonhangaba, que 
prontamente nos atende-
ram com muita atenção 
e compromisso”, disse. 
“Foi um dia bem cansati-
vo, mas um cansaço que 
gerou bons frutos. Foi 
muito gratificante e pro-
dutivo observar a partici-
pação de todos os envol-
vidos, que demonstraram 
muito empenho e dedica-
ção. Estão todos ansiosos 
para verem o trabalho 
pronto, produzindo aqui-
lo que fizeram com muito 
carinho”, concluiu.

Um grupo de alunos da 
Escola Estadual Ismênia 
Monteiro de Oliveira visi-
taram, nesta semana, uma 
horta orgânica no sítio 
Guarantã, no bairro Ribei-
rão Grande.

A visita faz parte de um 
projeto que surgiu para 
atender as premissas da 
escola de tempo integral, 
que visa desenvolver um 
ser humano autônomo, 
solidário e competente e 
atuante na sociedade. 

Durante a visita, os 
estudantes tiveram uma 
palestra sobre as princi-
pais diferenças entre um 
alimento saudável e não-
saudável e como o ali-
mento saudável pode agir 

beneficamente no nosso 
organismo. Em seguida 
tiveram uma aula prática 
de preparação da terra e 
de adubo orgânico para o 
plantio de legumes e hor-
taliças.

Os alunos também tive-
ram um tutorial de como 
preparar Yaksoba (um pra-
to chinês à base de macar-
rão e legumes) utilizando 
legumes e verduras orgâ-
nicas e fizeram um passeio 
pelo sítio para conhecer as 
diversidades de plantas. 

O objetivo do projeto é 
criar oportunidades para 
que os alunos vivenciem 
experiências que o con-
tato com a natureza pode 
proporcionar, ao apreciar, 

cultivar, plantar, colher e 
preparar alimentos sau-
dáveis e livres de agrotó-
xicos.

O projeto ocorre todas 
as quartas-feiras, e a cada 
semana os professores 
preparam oficinas, pales-
tras e visitas pedagógicas 
a fim de trabalhar as dis-
ciplinas da base nacional 
comum de uma maneira 
diversificada, prática e 
descontraída. 

Os idealizadores desse 
projeto foram os profes-
sores Fabrizio Alves, de 
Ciências; Gislene Valadão 
de Língua Inglesa; Elisete 
Nakamura, de Matemá-
tica; e Rachel Moraes, de 
Língua Portuguesa.

Alunos de escola integral 
visitam horta orgânica

educação

“ecologistas do Futuro” 
desenvolvem horta em espiral

Hortaliças na alimentação quando produzidas na escola ou a domicílio, 
se transformam em alimentos saudáveis

LICENÇA DA CETESB

LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 3005407, válida até 23/11/2018, para Alumínio em 
lingotes e outras formas primárias; produção de à AVENIDA JULIO DE PAULA CLARO, 900, 
FEITAL, PINDAMONHANGABA.

Divulgação

Divulgação

Objetivo do projeto é criar oportunidades para que os alunos vivenciem 
experiências que o contato com a natureza pode proporcionar
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Apae adere reivindicação e pede 
melhorias no convênio com o Estado

A APAE

MAIS REIVINDICAÇÃO
Outra reinvindicação é que o Governo do Estado cumpra as 

leis, pois, os alunos especiais devem ser acompanhados por um 
professor e um auxiliar nas salas de aulas, o que na unidade 
de Pindamonhangaba isso não acontece devido às verbas não 
serem reajustadas. 

Uma queixa que a presidente faz é a perda da educação in-
fantil. “As crianças especiais não estão preparadas para frequen-
tar a rede regular de ensino”, desabafa. Outra medida tomada 
pelo estado foi o desligamento dos alunos com mais de 30 anos. 

Durante a reunião, a mãe do aluno Leonardo Belfort, que tem 
Síndrome de Down fez um desabafo. Sandra Belfort, professora 
aposentada de educação especial, não leva o sobrenome de 
lutador à toa, há uma semana em Pindamonhangaba, vinda de 
Salvador, ela pediu para que a lute não pare. “Não estamos aqui 
pedindo piedade a ninguém, é um direito nosso. Nossos repre-
sentantes no governo devem fazer isso por nós”, exalta. Ela con-
ta eu quando Leonardo nasceu o médico anestesista queidentifi -
cou que ele tinha síndrome de down, disse que essa missão era 
muito pesada. “Tenho até raiva quando dizem isso, essa é uma 
missão digna”, exclama. Sandra diz que tentou colocar Leonardo 
em uma escola regular na Bahia, porém, não há profi ssionais 
capacitados, ela não sentiu solidez então foi o coloco na Apae. 

“Não somos coitadinhos, cadê a Constituição Federal que diz 
que temos direito a educação?”, reforça. Já com a voz embarga-
da, a aposentada cita os melhoramentos do fi lho que conseguiu 
frequentando a Apae. 

A presidente Giovana Amaral  pede para que os pais chamem 
a atenção dos governantes, e mandem um email com a men-
sagem “atenda o pleito das Apaes” para que os deputados se 
conscientizem. A relação com os endereços de e-mails pode ser 
conseguida na associação, que pede para que a população se 
sensibilize e ajude o movimento.

A Apae - Associação 
dos Pais e Alunos Excep-
cionais se reuniu com res-
ponsáveis nessa quarta-
feira (23) para informar 
sobre os acontecimentos 
e paralisaram as aulas no 
dia, em forma de protes-
to. Isso ocorreu para pe-
dir que às autoridades do 
Governo do Estado façam 
a manutenção do convê-
nio educacional, fi rmado 
com a Secretaria Estadual 
de Educação. É com esse 
repasse de verbas que as 
Apaes mantêm os profi s-
sionais de ensino pedagó-
gico. 

O movimento foi ade-
rido junto as demais ins-
tituições da Apae de São 
Paulo, que reivindicam 
as mesmas manutenções. 
À tarde, por volta das 14 
horas, representantes se 
dirigiram até a Alesp – 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo para 
conscientizar e pedir essa 
atualização das verbas.

Desde 2014 o valor re-
passado às instituições 
não é atualizado, e faz 
com que as associações ti-
rem do próprio orçamen-
to e paguem os professo-
res, resultando em uma 
verba menor para manter 
a Apae. “Antes a assis-
tente social recebia para 
atender 16 pessoas, hoje 
são atendidos 42, e ano 
que vem esse número 
vai para 52 pessoas, po-
rém, o repasse para nós 
permanece o inicial, de 
16 pessoas”, lamenta a 
presidente da associa-

ção, Giovana Amaral.
A presidente explica, 

que para pagar os profi s-
sionais, o dinheiro que 
seria usado para outras 
áreas, está sendo aplicado 
para mantê-los, sendo que 
de acordo com o contrato, 
o governo do estado quem 
deveria repassar a verba. 
“Todo ano tem o ‘dissídio’, 
mas esse valor não é atua-
lizado. Todos os gastos au-
mentam, e o repasse para 
nós continua o mesmo”, 
ressalta. Giovana acres-
centa que no próximo ano, 
mais dois ou três profi s-
sionais não serão cobertos 
com o convênio, além da 
aprendizagem aos alunos 
autistas, desnivelando a 
receita da Apae que cobre 
esses gastos. 

Além das aulas escola-
res, a Apae trabalha para 
que outras habilidades se-
jam desenvolvidas, ativi-
dades como a marcenaria, 
pintura, cozinha e cuidar 
da horta, natação e brin-
cadeiras são praticadas. 
Na padaria artesanal, eles 
aprendem a fazer pães e 
aperfeiçoar as capacida-
des motoras, tanto que 14 
alunos já estão no merca-
do de trabalho. 

Como o objetivo da as-
sociação é a inclusão das 
pessoas com defi ciência, a 
Apae de Pindamonhanga-
ba leva os alunos a diver-
sas competições e eventos 
a nível nacional para que 
ele se integre a sociedade. 
Contudo, esses gastos são 
custeados com o dinheiro 
da associação.

ORÇAMENTO

Atualmente, mais de 200 pessoas 
são atendidas, com idades a partir de 
5 anos. De acordo com as novas dire-
trizes de ensino, os alunos de idades 
iguais devem frequentar a mesma 
turma, mesmo se as defi ciências forem 
diferentes, ao contrário de anterior-
mente, onde a sala correspondia 
igualmente. Agora, isso faz com que os 
professores planejem o estudo diferen-

ciado para cada aluno, resultando em 
uma atenção e trabalho maiores.

É na entidade que ensinamentos 
básicos como de higiene e alimentação 
são ampliados porque nas residências 
as famílias não acreditam na capaci-
dade e fazem as ações por eles. “Aqui  
nós buscamos a independência e auto-
nomia dos alunos”, explica a presidente 
da instituição, Giovana Amaral.

Um exemplo é na cozinha, onde os 
maiores de 30 anos continuam na insti-
tuição, a partir dessa idade é necessário 
desligá-los da entidade, porém, para que 
isso não aconteça eles mantêm esse e 
outros programas. “É muito doloroso 
fazer eles irem embora, por isso criamos 
essa atividade. No entanto nosso recurso 
é cada vez menor para mantê-los”, 
lamenta a diretora, Vera Lucia.

A principal defi ciência trabalhada 
na Apae é a intelectual, onde há um 
atraso no desenvolvimento, na qual  a 
idade cronológica não  corresponde à 

idade mental e   a pessoa possui limi-
tações em habilidades como comunica-
ção, cordenação motora e adaptação 
social. 

Muitos confundem com a defi ciência 
mental, onde há uma alteração com 
a realidade, no qual deve ser tratado 
com medicamentos e psiquiatras. 

A estrutura da unidade é grande, 
porém, o orçamento é pequeno perto do 
número de pessoas que atendem. Recente-
mente uma sala de autismo foi aberta, mas 
comporta só dois alunos, esse atendimento 
é pequeno devido a diretriz didática, que 
merece uma atenção maior pois o distúr-
bio interfere na capacidade da pessoa se 
interagir e se comunicar. 

Outros fatores de orçamento que interfe-
rem na instituição é a sala de informática, com 
computadores antigos e que precisam de ma-

nutenção, para o desenvolvimento dos alunos. 
O atendimento na área da saúde conta 

com dentista, mas, ressalta a diretora,  não 
há neurologista, o que seria muito impor-
tante para os alunos, já que a maior parte 
precisa desse atendimento, justamente 
para melhor desenvolvimento e autonomia.

Para que a verba seja sufi ciente para 
manter os funcionários e a instituição, a 
Apae aluga a piscina para universidades, 
faz almoços, pizzas, feiras, bazares, partici-
pa das festas na cidade e recebe a contri-

buição das empresas em notas fi scais, além 
da contribuição do governo.

Na unidade, os alunos se sentem parte 
de uma família, e quando chega o período 
para eles saírem defi nitivamente, todos 
fi cam ressentidos. Nas visitas de terceiros 
os próprios alunos que cozinham. Nos cor-
redores é possível sentir a boa energia das 
crianças e adultos.

Qualquer um pode visitar a Apae, e os 
alunos gostam de receber outras pessoas, 
eles se sentem mais queridos.

Francielly Godoy

Apae de Pinda promoveu reunião com os pais de alunos para orientá-los sobre a reivindicação junto 
ao Governo do Estado



Já na quinta rodada, o Sê-
nior 60 terá no fi m de sema-
na um confronto que pode 
mexer na liderança do cam-
peonato. A Ferroviária, 
vice líder, vai até a casa do 

atual líder, o Independente, 
na Cruz Pequena. A diferença 
entre os dois é de apenas um 
ponto. Os outros confrontos 
serão Moreira César x Fla-
mengo, no Machadão, e Es-

trela x Campo Alegre, no Bos-
que. Os três jogos acontecem 
domingo (27), exceto o duelo 
dos líderes, que será às 8h45, 
os outros dois jogos serão às 
8h30. 
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Ginastas conquistam 
medalhas em 
Bragança Paulista

Cidade Nova e Vila São José se enfrentam 
em busca da vaga na semi do 35

CAMPEONATO SÊNIOR 60 - 5ª RODADA

DOMINGO (27)   LOCAL/ESTÁDIO  HORAS 
MOREIRA CESAR X FLAMENGO  MACHADÃO  8H30 
INDEPENDENTE  X FERROVIÁRIA CRUZ PEQUENA  8H45 
ESTRELA X CAMPO ALEGRE  BOSQUE  8H30 

CAMPEONATO SÊNIOR 35 - 12ª RODADA (QUARTA DE FINAL)

DOMINGO (27)        LOCAL/ESTÁDIO HORAS 
CORINTHIANS X SABATINÃO  CARDOSÃO  10H15 
TERRA DOS IPÊS X BELA VISTA  MACEDÃO  10H15
CIDADE NOVA X VILA SÃO JOSÉ  AFIZP   10H
FERROVIÁRIA X IMPERIAL  BOA VISTA  10H

CAMPEONATO SUB 9 - 1ª RODADA

SÁBADO (26)    LOCAL/ESTÁDIO HORAS
GRÊMIO UNIÃO A X GRÊMIO UNIÃO B MORUMBI PINDENSE 8H30
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA  MORUMBI PINDENSE 9H40

JOGOS DA RODADA

Independente e Ferroviária se enfrentam 
valendo a liderança do Sênior 60

Ginastas que participaram da IV Etapa do Troféu Liga de Ginástica Artística 

As ginastas de Pindamonhan-
gaba participaram da IV Etapa 
do Troféu Liga de Ginástica Ar-
tística em Bragança Paulista, no 
último dia 19. Essa competição 
reuniu atletas de até 12 anos das 
cidades de Pindamonhangaba, 
Bragança Paulista, Indaiatuba, 

Hortolândia, Atibaia, Valinhos 
e Barueri.

Os atletas que foram classifi -
cados para a fi nal participaram 
de provas da categoria individual 
geral, no qual se soma as notas de 
quatro aparelhos (salto, paralelas, 
trave e solo). Foram nove atletas 

participantes, sendo eles: Maria 
Clara Barbosa e Kaue Quintani-
lha, que fi caram em 1° lugar; An-
nita de Macedo, Gabriela Abdo, 
Julia Franco, Maria Julia Basílio, 
Beatriz Miranda e Paulo Soares, 
que fi caram em 2° lugar; e Mirela 
Moura, que fi cou em 3° lugar.

O Campeonato Sênior 35 está 
entrando em sua fase fi nal. No 
domingo (27) acontecem os jogos 
das quartas de fi nal, que serão em 
partida única.

O Cidade Nova vai receber o 
Vila São José e joga pelo empa-
te, mas a ideia da equipe é usar 
a vantagem só em último caso, 
o pensamento é todo focado na 
vitória, de acordo com Lagoinha, 
presidente do clube. “Vamos jogar 
pra frente, como fi zemos durante 
toda a primeira fase. O time está 
bem animado e vai entrar para 
vencer, mas no desenrolar da 
partida, se for preciso vamos usar 
a vantagem a nosso favor”, disse.

O Vila São José não vê a vanta-
gem do seu adversário como ruim, 

por outro lado, a considera uma 
motivação. Segundo Jequinha, 
meia-esquerda da equipe, entrar 
em campo sabendo da obriga-
ção de vencer é até melhor para 
a equipe. “Jogar pra ganhar ou 
ganhar nos faz entrar com mais 
foco e ainda mais vontade. O gru-
po tem se falado a semana toda e 
todos estão muito confi antes para 
mais essa decisão”, conta.

O jogo acontece às 10 horas, 
na Afi zp. No mesmo horário, no 
Boa Vista, a Ferroviária enfrenta 
o Imperial, também pelas quartas 
de fi nal. Às 10h15, o Corinthians 
recebe o Sabatinão  no Cardosão, 
e no Macedão,Tipês e Bela Vista 
disputam vaga nas semifi nais do 
campeonato.

Copa Sub 9 tem início no sábado
O fi m de semana será de estreia de campeonato, já no 
fi m do ano as crianças do sub 9 entram em disputa de 
título.  Os jogos serão no sábado (26), de manhã no 
Morumbi Pindese, o primeiro, às 8h30, entre Grêmio 
União A x Grêmio União B; em seguida, São Paulo x 
Ferroviária.
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Ferroviária vai enfrentar o São Paulo 
no Morumbi Pindense
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