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Além de alunos, professores receberam kits escolares pela primeira vez
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Crianças da Rede Municipal de 
Ensino recebem kits escolares

Na última sexta-feira 
(18), os alunos da Educa-
ção Infantil e Ensino Fun-
damental receberam os 
kits escolares, da Secreta-
ria de Educação e Cultura 
de Pindamonhangaba. A 
Secretaria também fez a 
entrega do material para 
estudantes do Ensino Mé-
dio do EJA (Educação para 
Jovens e Adultos).

Cidade participará da 
“HORA DO MAMAÇO” 

Integrando a Semana 
Mundial da Amamentação 
Brasil, Pindamonhangaba 
receberá, no próximo 
domingo (27), às 10 horas, 
o movimento social “A Hora 
do Mamaço Pinda”, na praça 
Monsenhor Marcondes. O 
evento visa a conscientizar 
e esclarecer as mamães e 
futuras mamães sobre a 
amamentação.

ESTADO 
ENTREGA NOVO 
HEMONÚCLEO 
PARA ATENDER A 
REGIÃO

Foi inaugurado, na última 
sexta-feira (18), o novo prédio 
do Hemonúcleo de Taubaté. A 
partir de agora, 1.600 coletas 
de sangue poderão ser disponi-
bilizadas mensalmente para 25 
unidades da região do Vale do 
Paraíba, incluindo Pindamo-
nhangaba.
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Formação permanente: 
teoria e prática   

           

“E que venham mais”. Foi este o desejo da 
maioria dos educadores que participaram 

do “Primeiro Encontro Municipal da Escola com 
a Cultura Popular” de Pindamonhangaba, que 
aconteceu no último sábado (19), na Faculdade 
Santa Cecília. 

O objetivo principal deste evento foi “propor 
uma vivência estreita entre teoria e prática, 
dinamizando as atividades e promovendo 
o contato com práticas diferenciadas que 
agreguem valor ao trabalho que ocorre na Rede 
Municipal de Ensino”.

Temas como danças populares brasileiras 
na sala de aula; brinquedos populares na 
escola; memórias da infância, fantoches, contos 
populares e teatro como recursos pedagógicos 
para trabalhar as emoções foram abordados nas 
ofi cinas, que tiveram grande participação dos 
educadores. Foi assim no “Primeiro Seminário 
Municipal de Matemática nos Anos Iniciais” e no 
“Primeiro Encontro com a Prática da Pedagogia 
Waldorf”. 

Como vem acontecendo, os eventos são 
voltados, primeiro, para professores da Rede 
Municipal de Ensino (pública e também privada) 
do município, mas tem recebido inscrições e até 
listas de espera de educadores de outras cidades. 
Essas iniciativas estão dentro das diretrizes de 
formação permanente de educadores da Rede 
Municipal de Pindamonhangaba – que busca 
tornar-se um município referência na formação 
de professores.

Que assim seja! Pois quem ganha é a educação 
e os estudantes que podem partilhar vivências, 
teoria e prática, experiências e refl exões sobre a 
união verdadeira entre a educação e a cultura 
popular brasileira.

ALTAIR FERNANDESREGISTRO CULTURAL
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Novelis abre inscrições 
para Programa de Estágio 

Festa de São Peregrino 
começa nesta quarta-feira

Euterpe, que segun-
do a mitologia grega 
signifi ca deusa da mú-
sica e da poesia líri-
ca, é a denominação 
da banda mais antiga 
do Brasil: a Corpora-
ção Musical Euterpe 
de Pindamonhanga-
ba. Fundada em 22 de 
agosto de 1825, sua 
criação ou organiza-
ção é atribuída ao ma-
estro João Batista de 
Oliveira, conhecido por 
João Pimenta.

Atravessando perío-
dos de extrema difi cul-
dade e riscos de extin-
ção, para sobreviver, 
essa gloriosa entidade 
musical passou por 
signifi cativas reformu-
lações (algumas delas, 
infelizmente, não regis-
tradas) e nesta terça-
feira, 22 de agosto,  al-
cança a impressionante 
marca de 192 anos de 
existência. 

Originadas de uma 
banda trazida por D. 
João VI para o Brasil 
em 1808, as corpora-
ções musicais civis se 
multiplicaram, ainda 
no século XIX, pelas vi-
las, povoados e cidades 
do país. Participando 
de acontecimentos po-

líticos, religiosos, cí-
vicos e sociais, elas se 
apresentavam com a 
formação,  disciplina 
e a organização das 
bandas militares.   Uni-
formizados, de sapatos 
engraxados e quepes 
na cabeça, seus músi-
cos desfi lavam pelas 
ruas ao som de dobra-
dos e depois iam se po-
sicionar no coreto da 
praça principal, para 
brindar o público com 
a execução de  xotes, 
valsas, choros, maxixes 
e outros ritmos. 

Com a Corporação 
Musical Euterpe está 
prática não foi diferen-
te no início de sua exis-
tência. O tempo pas-
sou. Músicos passaram 
pela banda e se foram, 
mas a Euterpe, não. 
Ela permanece viva e 
ativa. Isso devemos ao 
idealismo e ao amor de 
quem não poupou sa-
crifícios (músicos, sim-
patizantes, membros do 
poder público e amigos, 
independentemente de 
política, credo ou reli-
gião). Isso devemos às 
pessoas que, ao longo de 
sua história, não desis-
tem dela. A Banda Eu-
terpe continua se apre-

Parabéns Corporação Musical Euterpe!

sentando para as gerações 
que se sucedem ao longo de 
sua caminhada secular.  

Fica aqui o nosso registro 
de “Parabéns a você” à ban-
da e a todos os componentes, 
instrutores e demais pessoas 
ligadas a esta corporação 

que, já há algum tempo, 
vem sendo conduzida pela 
batuta do competente e per-
sistente maestro Marcos 
Roberto de Souza.  

A Euterpe, apesar dos 
percalços, se encontra no li-
miar dos 200 anos!!!.

Nesta sexta-feira (25), a noite no Teatro Galpão será de 
parabéns à Euterpe  

A Novelis abre as ins-
crições para o Ciclo Nove-
lis 2018 a partir do dia 28 
de agosto. São 30 vagas de 
estágio para as cidades de 
São Paulo, Santo André e 
Pindamonhangaba, para 
estudantes de diversos 
cursos de graduação.

Ao longo do período 
de estágio, com duração 
de 1 a 2 anos, os jovens 
selecionados terão a opor-
tunidade de atuar com 
profi ssionais de diferen-
tes áreas e desenvolver 
um projeto na Empresa. 
Para se candidatar, é pre-
ciso ter formação prevista 
entre dezembro de 2018 e 
dezembro de 2019. Infor-
mações sobre graduações 
e qualifi cações necessá-
rias estão no site do Ciclo 
Novelis, plataforma de 
recrutamento de jovens 
talentos da empresa.

O período de inscrições 
do Ciclo Novelis se encer-
ra em 30 de setembro e o 
processo seletivo será re-
alizado em parceria com 
a recrutadora Matchbox. 
Nos meses de outubro e 
novembro serão realiza-
dos testes de raciocínio 
lógico, inglês e dinâmicas 
de grupo. As entrevistas 
presenciais acontecerão 
em novembro e os resulta-
dos começarão a ser divul-
gados no fi nal do mesmo 
mês. Os novos profi ssio-
nais ingressarão na Nove-
lis em janeiro de 2018.

O estágio oferece bol-
sa-auxílio além de be-

nefícios como seguro de 
vida, assistência médica 
e odontológica, vale re-

feição (ou restaurante no 
local) e vale transporte. 
Para mais informações, 

acesse o site do Ciclo No-
velis:http://www.ciclono-
velis.com.br.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
A sétima edição da 

“Festa em Louvor a São 
Peregrino” começa nes-
ta quarta-feira (23) no 
salão da comunidade 
Santíssima Trindade, no 
bairro Delta. O tríduo 
preparatório tem início 
às 19 horas com Santa 
Missa, terço e  a presen-
ça de comunidades con-
vidadas. O tríduo vai até 

sexta-feira (25) com bên-
çãos com óleo de São Pe-
regrino nos três dias.  

No sábado (26), dia 
de festa, a partir das 
18h30, haverá terço, 
Santa Missa, procissão 
e quermesse com doces, 
salgados, refrigerantes e 
caldinhos. No domingo 
(27), às 14 horas, aconte-
ce o encerramento com o 
tradicional bingão. 

A “7ª Festa em Louvor 
a São Peregrino” é orga-

nizada pela paróquia 
São Cristóvão e celebra 
o protetor contra o mal 
do câncer. 

Divulgação

Divulgação

UNICAMP ABRE PROCESSO 
SELETIVO DE VAGAS 
REMANESCENTES PARA 2018

Quem quiser estudar na 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) pode 
se inscrever para o Pro-
cesso Seletivo Aberto para 
as Vagas Remanescentes 
2018 na Universidade. As 
inscrições poderão ser fei-
tas até o dia 28 de agosto, 
exclusivamente pelo site.

O Processo será realiza-
do em três fases de caráter 
eliminatório e classifi cató-
rio e de uma quarta fase 
para os candidatos aos cur-
sos que exigem provas de 
Habilidades Específi cas. 
As três fases são: Exame 
de Conhecimentos Gerais 
(ECG), Análise de Com-

patibilidade de Currículo 
e Prova Específi ca de Co-
nhecimento. Além dessas 
três fases, há provas de ha-
bilidades específi cas (reali-
zadas juntamente com os 
candidatos ao Vestibular 
Unicamp) para os seguin-
tes cursos: Arquitetura e 
Urbanismo, Artes Cênicas, 
Artes Visuais, Dança e Mú-
sica.

O Exame de Conheci-
mentos Gerais, obrigatório 
a todos os candidatos, será 
realizado no dia 17 de se-
tembro e as questões abor-
dam as áreas do conheci-
mento desenvolvidas no 
Ensino Médio.



Jennifer Gonçalves
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Rede Municipal de Ensino 
entrega kits escolares

Secretaria de Educação 
promove concurso de 
alimentação escolar

CMEI faz apresentação 
especial para o “Dia 
dos Pais”

Os pais compareceram a uma reunião para receberem os kits de materiais escolares

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

*** 
na última sexta-feira 

(18), os alunos da edu-
cação iinfantil, ensino 
fundamental, e ensino 
médio do eJa (educação 
para Jovens e adultos) re-
ceberam os kits escolares, 
da secretaria de educação 
e Cultura da Prefeitura.

em reunião com os 
pais, os professores pu-
deram esclarecer as 
dúvidas sobre todos os 
materiais que integram 
o kit, a utilização deles 
dentro e fora da sala de 
aula e os cuidados que 
devem ser tomados. o 
material é de responsa-
bilidade dos pais, que 
devem etiquetar cada 
item, e as caixas só fo-
ram liberadas com a pre-
sença de um familiar.

o professor da esco-
la municipal Professo-
ra Julieta reale vieira, 
no Castolira, adilson 
santos da rocha, des-
taca a importância dos 
kits para que todas as 
crianças tenham opor-
tunidade de estudar. 
“eu acredito ser váli-
do eles ganharem esses 
kits, porque agora eles 
possuem materiais de 
qualidade para usar nas 
aulas. isso universaliza o 
direito deles de estudar 
e eu acho isso muito im-
portante”, disse.

a aluna do 3 ano b, 
do período da tarde, 
Geisy Heloisa narcisa 
moreira, conta que gos-
tou muito do kit, pois 
tem todos os materiais 
necessários para utili-
zação na sala de aula e 
todos os alunos poderão 
participar das atividades 
propostas. assim como a 
sua colega de classe ma-
ria fernanda dos santos 
Duque, que comentou 
que irá cuidar dos mate-
riais para que eles pos-
sam ser utilizados até o 
final do ano.  

Pela primeira vez, os 
professores também re-
ceberam kits escolares. 
a diretora pedagógica 
da Prefeitura, luciana 
de oliveira ferreira, co-
menta sobre a impor-
tância dos professores 
também receberem os 
kits. “É uma das formas 
de reconhecê-los, já que 
participam do processo, 
assim eles ganham ma-
terial para ser utilizado 
em sala sem se compro-
meter financeiramente”, 
disse. ela ressalta ainda 
que a entrega dos mate-
riais é um incentivo para 
os alunos. “a educação 
básica é dever do esta-
do e do município, e os 
kits contribuem para as-
segurar a permanência 
dos alunos nas escolas, 
incentivando seu desen-
volvimento”, afirmou.

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

***
na última sexta-feira 

(18), o setor de alimen-
tação escolar (sae) da 
secretaria de educação e 
Cultura da Prefeitura pro-
moveu um concurso de 
seleção de receitas. Dando 
continuidade à edição de 
2016, as asGs que traba-
lham nas cozinhas de nove 
unidades de ensino da 
rede municipal estiveram 
presentes.  

foram apresentadas 
14 receitas, entre doces e 
salgados, elaboradas ex-
clusivamente com os in-
gredientes enviados pelo 
sae. o intuito foi incenti-
var a elaboração de pratos 
nutritivos e saudáveis com 
produtos disponíveis nas 
escolas do município.

a comissão julgadora 
foi formada pela equipe 
de nutrição escolar, Gi-

celli Karina, maria Helena 
Delfino, Regiane Nogueira 
e Patrícia virginia; esta-
vam presentes também o 
representante do Conse-
lho de alimentação esco-
lar (Cae) osvaldo de oli-
veira, a gestora de unidade 
luciana saquetti rosas, 
a diretora administrativa 
da educação, rosemeire 
de oliveira nascimento, e 
o secretário de educação 
professor Júlio valle. eles 
deveriam julgar o visual, 
sabor, textura e a criativi-
dade de cada prato.

o secretário de educa-
ção Júlio valle comenta 
sobre a sua participação. 
“Participar do concurso 
de receitas foi bastante 
emocionante justamente 
por proporcionar a vivên-
cia de um momento que 
se compartilham saberes, 
práticas de cozinha e, so-
bretudo, muito carinho 
pelas crianças que hoje 

estudam na rede munici-
pal”, disse.

o objetivo do concurso 
é de valorizar e estimular 
a criatividades das asGs. 
elas puderam falar um 
pouco sobre suas receitas 
e todas ressaltaram que 
tudo havia sido feito com 
muito amor e carinho, 
além de pensar na pratici-
dade do dia a dia.

as receitas vencedoras 
integrarão o cardápio de 
alimentação da rede mu-
nicipal, para que sejam 
servidas em datas come-
morativas. a receita salga-
da vencedora foi o “arroz 
Carreteiro nutritivo”, fei-
to pelas asGs rosemeire 
e Ângela, da escola mu-
nicipal Professsora Yvone 
aparecida arantes Corrêa. 
Já o doce vencedor foi a 
surpresa rosa, feito pela 
roseli e rosemary, repre-
sentantes da em aníbal 
ferreira lima.

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

*** 
o Centro municipal de 

educação infantil (Cmei) 
maria aparecida Gomes - 
“sá maria”, localizado no 
bairro Pasin, promoveu 
um evento especial em 
comemoração ao “Dia dos 
Pais”, no dia 11 de agosto.

os familiares foram 
convidados a participar 
das atividades no local, 

com intuito de promover 
interação escolar e mos-
trar comprometimento, 
como explica a gestora 
adriana Cristina Pereira 
vasconcelos ribeiro. “fa-
mília e escola, na verdade, 
devem formar uma equi-
pe que trabalhe com base 
na colaboração e compar-
tilhamento. agindo em 
parceria, desenvolvendo 
ações sinérgicas que se-
jam verdadeiramente ca-

pazes de melhorar a for-
mação integral de nossos 
alunos. os pais são parte 
essencial do aprendizado 
das crianças”, garantiu.

a programação con-
tou com um vídeo para 
sensibilizar os familiares, 
os alunos da turma da 
manhã apresentaram a 
música “Papaizinho”. Já 
os estudantes do período 
da tarde, apresentaram a 
música “super amor”.

Os alunos do CMEI “Sá Maria” fizeram apresentações musicais em 
comemoração ao “Dia dos Pais”

A comissão julgadora participou da degustação e 
avaliou as 14 receitas doces e salgadas

Jennifer Gonçalves

Divulgação

Desenvolvido pelos universitários: rennam bueno, bruno oliveira e Pedro lourenço
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Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2017.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle SEOB-016/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. Alexandre Gabriel Martins, para que tome 
ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 521/2017, lavrados em função de 
construção avançando em passeio público, Notifi cação Preliminar nº 52540,  imóvel localizado na 
Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, Loteamento Araretama, Lote 01, quadra I, infringindo assim os 
artigos 215 e 212 do Código de Edifi cações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 
05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o 
disposto em Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.08.2017.

Às dez horas do dia quinze de agosto de dois mil e dezessete, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença 
dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 14.08.2017. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:   Vanderson Luiz da 
Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0088/17 Monica Regina Turci. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.08.2017.

Às dez horas do dia quatorze de agosto de dois mil e dezessete, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
08.08.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0085/17 Clodoaldo 
de Andrade Junior. II – EXPEDIENTE: Ofício 022/17-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬14 de agosto de 2017.

             Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
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Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr
BUH1058 B440236713 51851 26/07/2017 BWF4149 B440238804 76331 24/07/2017
CLD2201 B440236637 60501 24/07/2017 CNE3132 B440237442 65300 25/07/2017
CNV5804 B440236638 60501 29/07/2017 CQL4078 B440238675 51851 23/07/2017
CTU3740 B440237443 65300 26/07/2017 CYE1732 B440238688 60412 27/07/2017
DAL4504 B440238807 51851 25/07/2017 DAY4023 B440238730 55680 27/07/2017
DCZ1740 B440237444 65300 26/07/2017 DIX2206 B440222354 55250 24/07/2017
DIX3412 B440236052 55680 27/07/2017 DJP4157 B440236930 60501 31/07/2017
DLJ5662 B440236714 55412 27/07/2017 DMQ5245 B440222352 54522 24/07/2017
DUR0240 B440238744 55411 25/07/2017 EBB2728 B440238753 60412 31/07/2017
ECY1137 B440236715 55412 27/07/2017 EEA1005 B440237421 55250 29/07/2017
EEA1005 B440237422 53800 29/07/2017 EEZ5325 B440223827 57380 23/07/2017
EHL1389 B440238806 73662 24/07/2017 ESM6152 B440238749 58192 31/07/2017
ESW9364 B440238803 60681 24/07/2017 ESW9364 B440238841 58192 24/07/2017
FBB3097 B440236053 55250 28/07/2017 FBD4130 B440238628 76331 25/07/2017
FCB1740 B440238750 54790 31/07/2017 FCN0800 B440238751 54790 31/07/2017
FDT3314 B440238743 76332 25/07/2017 FKB8077 B440236716 55412 31/07/2017
FKS7309 B440222353 55250 24/07/2017 FKU1632 B440238745 54870 25/07/2017
FPN6620 B440236712 55412 26/07/2017 FQD8976 B440238746 54522 28/07/2017
FQY0328 B440238729 55414 27/07/2017 GHE8090 B440237441 54521 25/07/2017
HCO7276 B440238752 55417 31/07/2017 HOV9673 B440238742 60412 25/07/2017
KPQ1170 B440238805 51851 24/07/2017 LPW4430 B440234276 54522 28/07/2017
MSH1947 B440238741 60412 25/07/2017 ONY5200 B440236711 76332 26/07/2017
OXC0221 B440238679 54870 25/07/2017

                  Pindamonhangaba,22 deagostode 2017.

Luciana Viana
Diretor do Departamento de Trânsito

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito 
Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito 
(AIT) validados e processados. Nestes termos, notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura 
do auto de infração.

                  Pindamonhangaba,22 deagostode 2017.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2017 (PMP 25430/2017) 
Para “aquisição de insumos para atender ao Laboratório Municipal por um período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 01/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

 
 

 

 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 

 

 

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes do CMDM, convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “2ª ReuniãoExtraordinária 
de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 

 

Pauta: 

 Leitura e Aprovação das Atas dos meses: Maio, Junho, Julho e Agosto. 
 Apresentação das novas Conselheiras representantes da OAB e do Governo. 
 Avaliação dos Eventos em Celebração dos 11 anos da Lei 11.340 apelidada de 

Maria da Penha. 
 Reunião com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher. 
 Programação do Outubro Rosa. 

 

 

Dia:             28/08/2017 (segunda-feira) 

Horário:     17:00 hs (Dezessete horas) 

Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 

 

 

 
Simone Braça 

Presidente do CMDM 
 

 
 
 
Observação: 
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regime Interno, deverão 
justificar a ausência através do e-mail: 
cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br ou c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

São Paulo elimina últimos lotes do agrotóxico BHC
EM SEXTA-FEIRA HISTÓRICA, GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN FAZ INCINERAÇÃO 
DOS ÚLTIMOS LOTES DE AGROTÓXICO ALTAMENTE POLUENTE E NOCIVO À SAÚDE

O Estado de São Paulo 
celebrou o Dia Nacional do 
Campo Limpo na sexta-fei-
ra (18). Em Taubaté, o go-
vernador Geraldo Alckmin 
concluiu a incineração dos 
defensivos agrícolas de uso 
proibido remanescentes no 
Estado.

O evento é resultado de 
um trabalho realizado pela 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, a Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) e o Ins-
tituto Nacional de Proces-
samento de Embalagens 
Vazias (Inpev).

O objetivo é promover a 
correta destinação dos pro-
dutos, prejudiciais à saúde 
humana e ao meio ambien-
te, conforme foi verifi cado 
em Taubaté.

“É um dia especialíssi-
mo hoje, o Dia do Campo 
Limpo. Nessa grande in-
dústria, também gera 250 
empregos, temos o me-
lhor exemplo de logística 
reversa. Aqui são tirados 
os resíduos necessários da 
agricultura. A embalagem 
não fi ca no campo, no rio, 
não polui as nascentes, e 
não contamina o solo. E a 
embalagem é recolhida, la-
vada, limpa e reaproveita-
da, sofre uma reciclagem”, 
comentou o governador.

 “Vem caminhão do 
Brasil inteiro aqui para 
essa fábrica. A lavagem, a 
parte que não é aproveita-
da você tem uma incinera-
ção padrão internacional e 
a outra parte você recicla. 
Você torna a construir as 
embalagens para poderem 

serem aproveitadas pela 
indústria da área química”, 
disse Alckmin.

A ação de sexta-fei-
ra é fruto de um esforço 
compartilhado entre os 
produtores, sindicatos, as-
sociações, cooperativas, in-
dústria, comércio e poder 
público que se articularam 
de forma inédita para ga-
rantir uma ação ambien-
talmente sustentável.

O uso do BHC está 
proibido no Brasil desde 
1985, pois sua composição 
é altamente nociva ao ser 
humano, podendo causar 
danos irreversíveis ao sis-
tema nervoso central. Mui-
tos produtores mantinham 
estoques ou embalagens 
antigas em suas proprieda-
des, por não saberem como 
descartá-los corretamente.

Alexandre Carvalho/A2img

Além da incineração, o governador visitou uma das mais modernas 
fábricas de reciclagem de embalagens de produtos agrícolas, em Taubaté
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Imagem meramente ilustrativa/internetPinda participa da 
“Hora do Mamaço” 
neste domingo

Campanha chama a atenção 
para a Esclerose Múltipla

Prefeitura recebe doação de notebooks

EmprEga 
São paulo 
ofErEcE 309 
oportunidadES 
no ValE do 
paraíba

O programa 
Emprega São Paulo/
Mais Emprego, agência 
de empregos pública e 
gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(Sert), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), 
oferece nesta semana 
309 vagas de trabalho 
divididas entre as áreas 
de serviços, indústria, 
comércio, entre outras, 
no Vale do Paraíba.

As vagas estão 
divididas entre 
os municípios de 
Aparecida, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, 
Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, 
Pindamonhangaba, 
Potim, Roseira, São José 
dos Campos e Taubaté.

Para ter acesso 
às vagas, basta 
acessar o site: www.
empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, 
senha e informar os 
dados solicitados. 
Outra opção é 
comparecer a um Posto 
de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira 
de Trabalho.

O cadastramento do 
empregador também 
poderá ser feito no 
site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para 
disponibilizar vagas no 
sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ 
da empresa, razão social, 
endereço e o nome do 
solicitante.

Para mais 
informações sobre o 
Emprega São Paulo/
Mais Emprego, acesse: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br .

Integrando a Semana 
Mundial da Amamen-
tação Brasil, Pindamo-
nhangaba receberá, no 
domingo (27), às 10 ho-
ras, o movimento social 
“A Hora do Mamaço Pin-
da”, na praça Monsenhor 
Marcondes. O evento visa 
conscientizar e esclarecer 
as mamães e futuras ma-
mães sobre a amamenta-
ção.

Entre as atividades 
programadas para o do-
mingo, estão a dança ma-
terna com Dê Almeida, 
‘test-sling” (canguru) com 
Mariana Lopes e exposição 
de fotos com Karina Amá-
bile e Paula Cavalheiro.

De acordo com os or-
ganizadores da “Hora 
do Mamaço Pinda”, este 
evento tem o intuito de 
comemorar a Semana 

Mundial do Aleitamen-
to Materno, que está em 
sua 25ª edição e pretende 
conscientizar a popula-
ção para a importância do 
aleitamento materno.

O evento é organiza-
do pela Clínica Mátria e 
dr. Enrico Tutihashi, com 
apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Fun-
vic e Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher. 

Agosto é o mês de-
dicado a divulgação da 
Esclerose Múltipla, do-
ença que atinge jovens 
adultos no mundo intei-
ro, somando cerca de 5% 
da população. Para levar 
mais informação a res-
peito dessa doença, como 
diagnosticar, tratar e vi-
ver bem com ela, foi cria-
do o Agosto Laranja.

Neste mês, a proposta 
do AME - Amigos Múlti-
plos pela Esclerose - é o 

uso da hashtag #Agosto-
Laranja em selfies publi-
cadas nas redes sociais, 
usando roupas ou pin-
tura de cor laranja, além 
de divulgar o site agos-
tolaranja.org.br, visan-
do estimular com que as 
pessoas que apresentem 
ou conheçam outras com 
sintomas iniciais da do-
ença, procurem um mé-
dico e comecem a se tra-
tar o mais cedo possível.

O grupo “Somos Todos 

Esquecidos”, do Vale do 
Paraíba, está trabalhando 
para a divulgação dessa 
doença, suas causas e tra-
tamentos. “O diagnóstico 
precoce é importantíssi-
mo para evitar sequelas e 
aumentar a qualidade de 
vida dos pacientes”, in-
formou a pindamonhan-
gabense Valéria Carva-
lho, que convive com a 
esclerose múltipla há 12 
anos. “Essa é uma doen-
ça de difícil diagnóstico 

e muito pouco conhecida 
da população. Essa di-
vulgação é muito impor-
tante para que as pessoas 
tenham a oportunidade 
de ter uma vida melhor, 
tomando as medicações 
indicadas e realizando o 
tratamento da maneira 
correta”, destacou.

A EM é uma doença 
autoimune, do sistema 
nervoso central, que mais 
acomete jovens adultos 
no mundo inteiro. Não se 

sabe o que causa a EM, 
e ainda não há cura para 
ela, mas já existem diver-
sos tratamentos eficazes 
para a doença. Dentre 
seus principais sintomas 
estão: fadiga, problemas 
de visão (diplopia, neuri-
te óptica, embaçamento), 
problemas motores (per-
da de força ou função; 
perda de equilíbrio), al-
terações sensoriais (for-
migamentos, sensação de 
queimação). 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebeu, na 
última semana, a doação 
de 20 notebooks, da em-
presa Novelis. A entrega 
dos equipamentos foi re-
alizada na quinta-feira 
(17), no gabinete do pre-
feito Isael Domingues, 
pela diretora de Comuni-
cação e Relações Gover-
namentais, Eunice Lima, 
com a presença do diretor 
de TI da Prefeitura, Caio 
Coutinho e do diretor de 
Tecnologia da Novelis, 
Francisco Miguel.

A doação foi realiza-
da através do Termo de 
Doação de iniciativa pri-
vada, criado este ano, 
e será um reforço para 
contribuir com a agilida-
de dos serviços. “Neste 
momento de dificuldade 
financeira que o País en-
frenta e de deficiência na 
tecnologia atualmente na 
Prefeitura, essa doação é 
muito bem-vinda”, disse 
o prefeito. “Estamos bus-
cando recursos junto ao 
PMAT, que é o Programa 
de Modernização da Ad-

ministração Tributária 
e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos, junto ao 
BNDES, para suprir as de-
mais necessidades de atu-
alização tecnológica junto 
a administração munici-

pal, mas entendemos que 
é um processo burocrático 
e que leva tempo, por isso, 
agradecemos muito a No-
velis por essa doação, que 
é um primeiro passo para 
a modernização dos equi-

pamentos”, complemen-
tou.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de Tecnologia da Informa-
ção da Prefeitura, os note-
books serão utilizados em 

diversos setores da admi-
nistração municipal, prin-
cipalmente nos postos de 
saúde. Os notebooks con-
tam com 240 gigas de HD, 
4 gigas de memória e pro-
cessador Intel I5.

Prefeito e representantes da Novelis durante entrega dos notebooks

Divulgação

Evento alerta importância do aleitamento materno
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Estado entrega novo Hemonúcleo e amplia 
em 60% a oferta de sangue na região

 

Nova unidade de Taubaté atende 25 agências transfusionais da região do Vale do Paraíba, inclusive Pindamonhagaba

O governador Geraldo Al-
ckmin entregou na última sex-
ta-feira (18), o novo prédio do 
Hemonúcleo de Taubaté. O in-
vestimento foi de R$ 1 milhão 
para reestruturação do serviço, 
que tem capacidade para coletar 
60% mais bolsas de sangue para 
abastecer o Vale do Paraíba. “O 
Hemonúcleo recebeu ótimas 
instalações e equipamentos para 
realizar aqui o processamento, o 
estoque e a distribuição de san-
gue para toda a região, que ga-
nha um serviço de excelência”, 
afirmou o governador.

A partir de agora, 1.600 co-
letas de sangue poderão ser 
disponibilizadas mensalmente 
para 25 unidades da região do 
Vale do Paraíba, que abrangem 
11 Agências Transfusionais tipo 
I (instaladas em hospitais) e 14 
Agências Transfusionais tipo II 
(atendimento à distância).

As mudanças incluem adap-
tações na estrutura física. O pré-
dio possui dois andares, 39 salas 
e é dividido em recepção, áreas 
de atendimento a pacientes, do-
adores, laboratório e setor ad-

ministrativo. Foram realizadas 
adequações elétricas e hidráu-
licas, incluindo a aquisição de 
gerador, além da compra de mo-
biliários e equipamentos especí-
ficos de atividade hemoterápica 
e informática. O imóvel também 
possui uma área de estaciona-
mento própria para os pacientes 
e para funcionários do serviço.

Atualmente, cerca de 30 pro-
fissionais trabalham no local 
para garantir o atendimento re-
gional, e foram treinados pelo 
Hemocentro de Ribeirão Preto. 
O núcleo também contará com 
um laboratório de imuno-he-
matologia especializada com 
condições de fornecer suporte 
técnico para resolução dos casos 
transfusionais dos complexos 
de Taubaté e região.

O horário de funcionamento 
do serviço foi ampliado neste 
mês, com atendimento aos sá-
bados. O Hemonúcleo funciona 
de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas, aos sábados, das 8 
às 12 horas, e está localizado na 
avenida Inglaterra,190, Jardim 
das Nações, em Taubaté.

Alexandre Carvalho/A2img

Polícia
Homem é preso com drogas 
e munições no Araretama

Os policiais encontraram na residência do suspeito, 
pedras de crack, munições de diferentes calibres, arma 
de fogo, quantia em dinheiro e aparelhos celulares

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DIAs

Na noite da última 
sexta-feira (18), no bair-
ro Araretama, a Polícia 
Militar prendeu um ho-
mem de 25 anos com15 
pedras de crack. 

Segundo informações 
da PM, a equipe da For-
ça Tática recebeu uma 
denúncia de que o sus-
peito praticava tráficos 
de drogas pelo bairro. 
Após a abordagem do 
suspeito, a equipe foi até 

a residência do rapaz e 
encontrou um revolver 
calibre 38 (numeração 
raspada) com seis muni-
ções, 50 munições cali-
bre 22, 17 munições de 
.45, uma munição 380 e 
outra 32. Foi encontra-
do também, 98 pedras 
de crack, $130 em di-
nheiro e dois aparelhos 
celulares.

O homem foi levado 
ao Distrito Policial e 
preso por porte ilegal de 
arma de fogo e tráfico 
de drogas.

Divulgação

Empresário de Pinda acompanha Concurso Miss Brasil
Agora, 1.600 coletas de sangue serão disponibilizadas mensalmente

O empresário e promotor de 
eventos de Pindamonhangaba 
Allan Fernandes, acompanhou, 
no último sábado (19), o Con-
curso Miss Brasil Be Emotion, 
que aconteceu em Ilhabela, no 
Litoral Norte.

Ele foi acompanhado do co-
reógrafo Eliade Estevam. Os 
dois são organizadores do Con-
curso Miss Plus size Regional, 
junto com Célia Lima e produ-
zirão a etapa estadual do con-
curso em 2018. “Foi um sonho e 
também uma grande experiên-
cia participar do maior concurso 
de beleza do País. Ver de perto 
como tudo é produzido foi fun-
damental para trazermos ainda 
mais qualidade na organização 
dos eventos aqui na nossa cida-
de”, afirmou ele.

“Cada detalhe da produção 
e da cerimônia, a seriedade e 
profissionalismo de todos en-
volvidos. Tudo isso serviu de 
aprendizado e já trouxemos 
várias idéias para aprimorar os 
próximos eventos. Além dis-
so, conseguimos nos aproxi-
mar e trocar experiências com 
muitos experts da área e isso é 
muito gratificante”, destacou 
Eliade.

O Concurso Miss Brasil ele-
geu a estudante de administra-
ção e modelo piauiense Monaly-
sa Alcântara. “Muita obrigada 
pela força, muito obrigada pe-
los votos e muito obrigada pela 
energia. Esse é um sonho que 
sonhei pelo meu Piauí”, come-
morou a jovem de apenas 18 
anos, que fez história por ser a 
terceira negra a vencer o con-
curso – depois de Deise Nunes 
e Raissa santana – e também a 
primeira representante do Esta-
do do Piauí a consagrar-se Miss 
Brasil.

A representante do Rio 
Grande do sul, Juliana Muel-
ler, ficou em segundo lugar, e 

A piauiense Monalysa Alcântara e a gaúcha Juliana 
Mueller aguardando o resultado final que elegeu 
Monalysa como a mais bela mulher do Brasil

em terceiro stephany Pim, do 
Espírito santo. 

Monalysa defenderá o Brasil 

no concurso Miss Universo, pre-
visto para acontecer em novem-
bro, nos Estados Unidos.

Allan Fernandes ao lado da Miss Brasil 2016, Raissa Santana, 
que passou a coroa para a nova miss

Eliade Estevam

Eliade Estevam
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O time de rugby de 
Pindamonhangaba ‘Leões 
do Vale’ obteve uma vitória 
esmagadora sobre Barueri 
no domingo (20), no 
Centro Esportivo João do 
Pulo, e assumiu a terceira 
colocação no grupo A do 
Campeonato Paulista de 
Desenvolvimento.

O central Diego, que fez 
cinco tries (25 pontos), e 
dedicou à sua noiva Bruna, 
disse que a equipe se com-
portou muito bem durante 
a partida – mantendo a in-
tensidade e a concentração. 
“Conseguimos colocar em 
prática boa parte do que 

Pinda Rugby vence 
Barueri e assume terceira 
colocação no Paulista 

estamos desenvolvendo 
nos treinamentos e, apesar 
da vitória já consolidada, o 
time continuou defenden-
do e atacando com o mes-
mo empenho do início do 
jogo ¨ – o que garantiu um 
placar bastante favorável”.

Com o resultado de 74 
a 5, os ‘Leões’ ganharam 
um ponto extra e saltaram 
duas posições na tabela – 
inclusive ultrapassando o 
clube do Insper – contra 
quem Pinda decide a clas-
sificação à próxima fase 
dia 17 de setembro, fora 
de casa.

De acordo com o se-

gunda linha Alyfer Viní-
cius ‘Bacon’ – uma das re-
velações do Pinda Rugby 
e que já treina com a Se-
leção Brasileira – o grupo 
deve manter o foco nos 
treinos e aprimorar os sis-
temas defensivo e ofensi-
vo para o duelo decisivo 
diante do Insper. “Temos 
que recuperar vários atle-
tas, temos muito a evoluir 
e um tempo considerável 
de preparação. Agora é 
focar nossas energias nos 
treinamentos para apri-
morarmos nossos pontos 
fortes e corrigirmos as fa-
lhas”, avaliou.

COLABOROu COm O TExTO: 
VíCTOR BELmOnTE

***
A Seleção Camarone-

sa de basquete está em 
Pindamonhangaba para 
um intercâmbio cultural, 
promovido pela empresa 
Paulo Pan Esportes, que 
consiste em um período 
de treinamento no Brasil. 

Apesar das derrotas nos 
dois amistosos feitos com 
a Seleção Brasileira na se-
mana passada, no Centro 
Esportivo João do Pulo,  os 
camaroneses ganharam o 
carinho da torcida pinda-
monhangabense.    

Nesse final de sema-
na, os africanos fizeram 
mais dois amistosos no 
CE João do Pulo  contra o 
time do Basquete Cearen-
se, que se prepara para a 
nBB. Os dois confrontos 
foram muito equilibra-
dos, com alternância no 
placar o tempo inteiro. 
no primeiro confronto o 
Basquete Cearense saiu 
como vencedor após os 
40 minutos de jogo. Du-
rante boa parte do jogo 
Camarões esteve à fren-
te, mas no segundo tem-
po deixou com que Ceará 
abrisse vantagem no pla-

Seleção Camaronesa de 
basquete faz mais dois 
amistosos em Pinda

car. na segunda partida,  
conseguiu sua primeira 
vitória em Pindamonhan-
gaba, vencendo por 75 x 
67. A partida ficou equi-
librada até o começo do 
terceiro quarto, mas de-
pois Camarões abriu boa 
vantagem e administrou 
até o final do jogo.

A Seleção Africana fi-
cará em Pinda até o co-
meço de setembro, quan-
do volta para a África. 
Os camaroneses estão se 
preparando para a Copa 
da África de Basquete, 
que acontecerá no final 
do ano, na Tunísia.

Pindamonhangaba contará 
com quatro atletas classificados 
para a final estadual dos Jogos 
dos Idosos. Os atletas que obtive-
ram índices são: Francisca maria 
da Conceição e Therezinha de Je-
sus da Silva, no atletismo;  Fran-
cisco Alves de Souza e Geraldo de 
Oliveira Garcia, na natação.

A final dos Jogos dos Idosos 
será realizada em Sertãozinho, 
no dia 18 de outubro. De acordo 
com o regulamento da competi-
ção, todos os atletas classificados 
em primeiro e em segundo lugares 
obtém índice para a final estadual.

Para a gestora marilda Oli-
veira, essa classificação é muito 
importante como estímulo para 
os atletas da melhor idade. “O 
seu Francisco, de 86 anos, e o 
seu Geraldo, de 82 anos, inte-
gram a delegação dos Jori há 
algum tempo e já vêm obtendo 
índices para a fase estadual dos 
Jogos e, de acordo com a profes-
sora deles, vêm melhorando seu 
tempo com o passar dos anos”, 
destacou. “Tanto a classificação 
deles, como a da dona Francis-
ca e dona Terezinha, que estão 
indo para a Estadual pela pri-
meira vez, é um incentivo para 
todos os outros atletas”, com-
plementou.

Os Jogos dos Idosos são re-
alizados pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado e Go-
verno do Estado de São Paulo. 
Os atletas de Pinda têm todo 
o apoio da Semelp (Secretaria 
municipal de Esporte e Lazer) 
da Prefeitura.

Atletas de Pinda estão na final dos Jogos dos Idosos

Luis Claudio Antunes/PortalR3

Divulgação

A Seleção Africana ficará em Pindamonhangaba até o começo de setembro

Todos os atletas classificados em primeiro e em segundo lugares obtém índice para a final estadual

Os ‘Leões’ ganharam um ponto extra e saltaram duas posições na tabela

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Ao todo, seis oficinas mar-
caram o evento. Foram elas: 

“Práticas de danças popu-
lares brasileiras na sala de 
aula” 

“Tempo de brincar: brin-
quedos populares na 
escola”

“Práticas matemáticas nos 
jogos da cultura popular” 

“Na palma da mão e no 
ziriguidum da mistura bra-
sileira”

“Histórias, brincadeiras 
ritmadas e nossas memó-
rias da infância”  

“Fantoches, contos popula-
res e teatro como recursos 

pedagógicos para trabalhar 
as emoções”

“E não é que o sábado cinza 
ficou colorido, leve e alegre? 
Tinha que ficar assim depois 
de um início festivo com os 
bonecões dançando, seguido 
pela palestra reflexiva da que-
rida Jacqueline Baumgratz, 
que chegou cantando e encan-
tando com sua fala atual sobre 
a cultura e sua presença na 
escola, às vezes omitida, dis-
farçada, deixada para depois, 
mas insistentemente presente 
nas atitudes dos educadores, 
alunos e familiares, porque to-
dos nós constituímos a cultura 
do local em que vivemos com 
hábitos que levamos conosco 
em nossas relações”, comentou 
a professora Célia Ascenço, da 
Escola Municipal Julieta Reale. 

Mistura 
brasileira
“Primeiro Encontro Municipal da 
Escola com a Cultura Popular” 
indica novas perspectivas para a 
Educação e para a Cultura 

Como não poderia deixar 
de ser, o “Primeiro En-
contro Municipal da Es-

cola com a Cultura Popular” 
ocorreu a exemplo dos últimos 
eventos para educadores: o “Pri-
meiro Seminário Municipal de 
Matemática nos Anos Iniciais” e 
o “Primeiro Encontro com a Prá-
tica da Pedagogia Waldorf”. Os 
três eventos estão dentro das di-
retrizes de formação permanen-
te de educadores da Rede Muni-
cipal de Ensino do município. 

“Nosso objetivo nesses encon-
tros tem sido, sobretudo, propor 
uma vivência estreita entre te-
oria e prática, dinamizando as 
atividades e promovendo o con-
tato com práticas diferenciadas 
que agreguem ao trabalho que 
ocorre em nossa rede”, afirmou o 
secretário de Educação e Cultura 
de Pindamonhangaba, professor 
Júlio Valle.

Pensando nisso, as ativida-
des desenvolvidas apontaram 
para novas perspectivas sobre o 
trabalho com a cultura popular 
na escola. O encontro aconteceu 
no último sábado (19), na Fasc 
(Faculdade Santa Cecília). 

Já na abertura das atividades 
apresentações como a dos Perei-
rões – bonecões de São Bento – 
e também das crianças da Escola 
Municipal Maria Apparecida Ca-
margo, do bairro Ribeirão Gran-
de, com dança Moçambique en-
cantaram os participantes. 

A palestra ficou por con-
ta da atriz, diretora de teatro, 
pedagoga, com especialização 
em Psicopedagogia, Psicanáli-
se, Educação Especial e Gestão 
de Políticas Culturais, tam-
bém Fundadora da Cia. Cul-
tural Bola de Meia, Jacqueline 
Baumgratz. Sua fala gerou uma 
série de reflexões sobre a pre-
sença da cultura nos espaços 
escolares, além de apresentar 
aproximações possíveis entre 
educação e cultura. “A educa-
ção e a cultura são irmãs que 
caminham juntas e jamais de-
vem ser pensadas separada-
mente”, disse Jacqueline.

As oficinas práticas tiveram 
por objetivo principal apre-
sentar propostas concretas de 
práticas ligadas à temática do 
evento para o trabalho nas sa-
las de aula. 

“O encontro proporcionou um 
resgate às memórias de infân-
cia que, muitas vezes, com o 
tempo, acabam sendo deixadas 
de lado. Além das recordações, 
os excelentes colaboradores nos 
proporcionaram um significa-
tivo aprendizado da riqueza de 
nossa cultura. Gratidão pelo dia 
de conhecimento e convivência 
agradáveis. Espero levar aos 
alunos o entusiasmo, o conheci-
mento e a alegria desse dia.”

Professora Catarina Camargo 
- Escola Municipal Mário Bonotti 

“Foi um sábado especial, cheio 
de cantorias e de muitas apren-
dizagens em todas as oficinas. A 
mensagem que ficou para mim é 
que ao ser que constituiu a cul-
tura como uma das expressões 
de identidade de um local, cabe-
rá a ele, com maior responsabili-
dade, resgatá-la, bastando para 
isso, querer e escolher o caminho 
da construção. Nós educadores, 
podemos.”

Professora Célia Ascenço - 
Escola Municipal Julieta Reale

“Ser integrante de uma equipe 
que busca novos horizontes para 
educação para mim é motivo 
de orgulho. Foi o que viven-
ciamos neste sábado. Quanto 
enriquecimento! Pude ampliar 
meus conhecimentos de maneira 
prazerosa, divertida, de forma 
objetiva e ao mesmo tempo com 
reflexões intensas. Parabéns 
à equipe organizadora e que 
venham mais encontros tão 
pertinentes como este! A oficina 
de matemática nas práticas da 
cultura popular me possibilitou 
enxergar a matemática de ma-
neira nunca vista: houve uma 
socialização humanizada dessa 
área tão exata!”

Professora Tatiane Roberta - 
Escola Municipal Arthur de Andrade

“Foi muito gratificante ver o 
encanto das professoras com 
as mais variadas formas de se 
tratar a cultura popular dentro 
da escola. Com a vivência dos 
bonecões tradicionais, das crian-
ças apresentando o Moçambique, 
a palestra e as oficinas, estamos 
concretizando um modelo que, 
conforme o prefeito vem refor-
çando, nos habilita a nos tornar-
mos um município referência 
na formação de professores, o 
que é demonstrado pela vontade 
de participar de professores de 
outras cidades!”

Professor Júlio Valle - 
Secretaria de Educação e Cultura 

EducAÇão E culTuRA

Palestra com Jacqueline Baumgratz, dinâmicas e oficinas deram um toque especial ao encontro

dinamizar as atividades traz melhores resultados

Apresentação dos “Pereirões” agradou o público

Alunos e professores participaram das atividades

IMAGENS: AlExANdRE ROChA dA SIlVA / luCIANA dE 
OlIVEIRA FERREIRA / MAuRíCIO lIMA dE PAulA
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