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PÁGINA 7

ESCOLAS 
ESTADUAIS 
recebem cerca 
de 500 mil reais 
para reformas

Com a presença do secretário 
Estadual da Educação, José Re-
nato Nalini, o Governo do Esta-
do ofi cializou o repasse de cerca 
de 500 mil reais para a reforma 
e adequação de escolas estadu-
ais da Diretoria Regional de En-

sino a qual Pindamonhangaba 
faz parte.

O anúncio formal aconteceu 
na terça-feira (10), na escola Es-
tadual Profª. Dirce Aparecida 
Pereira Marcondes, no bairro 
São Domingos.

PÁGINA 3

Estado e Prefeitura assinam ‘convênio’ referente ao repasse fi nanceiro

ESPECIAL “Mês da Criança”
Confi ra a partir desta edição, uma série de reportagens 
sobre os pequenos. Hoje, falamos sobre a evolução das 
brincadeiras de crianças conforme as gerações.

“JOÃO DO PULO” TERÁ FESTA PARA AS CRIANÇAS
As crianças de Pinda são 

bem-vindas na festa que será 
promovida pela prefeitura, por 
meio da Semelp, na quinta-feira 
(12), no Centro Esportivo João 
do Pulo. Das 13h30 às 18 horas, 
haverá diversas atividades gra-
tuitas para crianças de todas as 
idades.

PÁGINA 8

ESPECIAL
Confi ra a partir desta edição, uma série de reportagens 
sobre os pequenos. Hoje, falamos sobre a evolução das 
brincadeiras de crianças conforme as gerações.

BIBLIOTECA PROMOVE 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
PARA CRIANÇAS NA UBS

PÁGINA 5

Equipe pindense 
vence Copa 
São Paulo de 
Ginástica Rítmica

PÁGINA 7

Parceria com a 
iniciativa privada 
possibilita 
revitalização 
de praças

PÁGINA 3

“TREM DAS CRIANÇAS” 
É OPÇÃO DE DIVERSÃO 
PARA A GAROTADA

PÁGINA 2

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
PARA CRIANÇAS NA UBS

Rodrigo Godoi
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Secretaria de Turismo lança aplicativo para romeiros

Prazo para reforma de 
túmulos termina dia 28

Roberto Faria foi fotografar o infi nito...

Artigo

ALTAIR FERNANDES

Nessa segunda-feira (9), aos 
77 anos, devido à saúde debi-
litada, nos deixou o fotógrafo 
e repórter-fotográfi co Roberto 
Faria, batizado Geraldo Roberto 
Sampaio Faria. A fotografi a de 
Pindamonhangaba perdeu um 
de seus competentes profi ssio-
nais. Não nos referimos somente 
à arte de visualizar o motivo e 
acionar a tecla para eternizar o 
momento.  Roberto era também 
talentoso profi ssional no que se 
referia aos processos labora-
toriais necessários à revelação 
da imagem apreendida em uma 
câmara fotográfi ca.  

Artista da fotografi a desde os 
tempos do ‘tirar retrato’, da foto 
preto e branco, Roberto fez muita 
cobertura de eventos familiares, 
formaturas, batizados, casa-
mentos, as tradicionais fotos 3x4 
para documentos e fotos para 
estabelecimentos comerciais, 
industriais, entidades religiosas, 

Roberto Faria na última 
visita à redação do jornal 
Tribuna do Norte

Eudison de Paula Leal

entidades classistas e adminis-
trações municipais. Ao longo de 
décadas, Prefeitura e Câmara 
Municipal de diversos manda-
tos contaram com seus serviços 
profi ssionais.

Esta homenagem singela e 
sincera, tem a especial fi nalidade 
de registrar os agradecimen-
tos de nossa secular Tribuna do 
Norte ao Roberto Faria jornalista 

fotográfi co. Edições das décadas 
de 80, 90 até a primeira década 
de 2000 são repletas de fotos 
creditadas a ele. Cobria eventos 
esportivos, religiosos, sociais, 
carnavalescos, literários, artísti-
cos, teatrais e inaugurações. 

Membro da equipe Tribuna 
do Norte, participou de inúme-
ros fechamentos. Quantas ve-
zes, aguardávamos ansiosos na 
redação que o brincalhão, o bem 
humorado e piadista Roberto, 
chegasse com fotos de aconteci-
mentos  que se estendiam pela 
madrugada para, fi nalmente, 
fecharmos mais uma edição do 
jornal Tribuna do Norte...

Ao  repórter-fotográfi co Ro-
berto Faria a nossa gratidão... 
Seja bem recebido na nova Mora-
da do Senhor, à qual nos antece-
deu na partida! 

Concebido para garantir o bem
-estar e segurança dos caminhan-
tes, a “Rota da Luz”, criada em 
abril de 2016, é um caminho al-
ternativo aos peregrinos, que an-
tes realizavam suas jornadas até 
a cidade de Aparecida pelo acos-
tamento da via Dutra. Às vésperas 
da comemoração dos 300 anos do 
encontro da imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida, no dia 12 de ou-
tubro, os romeiros poderão contar 
com o aplicativo “Caminha São 
Paulo”, lançado pela Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo 
para orientar os romeiros.

Disponível nos sistemas opera-
cionais IOS e Android, o app “Cami-
nha São Paulo” oferece o mapa da 
Rota da Luz para acompanhamento 
online por GPS, contém indicações 
de hospedagem e restaurantes das 
nove cidades cortadas pelo cami-
nho, além de disponibilizar opções 
para elogios, reclamações e suges-
tões - tudo disponível pelo smar-
tphone.

Ao se cadastrar para utilizar o 
aplicativo, o caminhante pode acu-
mular pontos que são conquistados 
ao se alcançar os pórticos do progra-
ma. Ao conseguir 70% dos carimbos 
digitais de cada rota, o viajante re-

Aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS
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cebe um certifi cado emitido pela 
Secretaria de Turismo. Ao atingir 
1.000 pontos acumulados, o app 
abre novas funcionalidades para o 
usuário, como a possibilidade de 
compartilhar fotos e depoimentos.

A “Rota da Luz” tem 201 quilô-
metros e vai de Mogi das Cruzes a 
Aparecida, passando pelas cidades 

de Guararema, Santa Branca, Parai-
buna, Redenção da Serra, Taubaté, 
Pindamonhangaba e Roseira. Ela 
foi criada como alternativa à Via 
Dutra, que tem tráfego muito in-
tenso de veículos, o que implica em 
risco à segurança dos romeiros.   

Mais informações www.cami-
nhasaopaulo.com.br.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
por meio da Secreta-
ria Serviços Públicos 
e Departamento de 
Serviços Municipais, 
informa que as refor-
mas em túmulos no 
Cemitério Municipal 
poderão ser feitas até 
o dia 28 de outubro, 
das 7 às 17 horas.

Depois desta data, 
a prefeitura realizará 
serviços de limpeza 
no local. O horário 
de funcionamento do 
cemitério no dia 1º 

de novembro (Dia de 
Todos os Santos) será 
das 7 às 17 horas; e 
dia 2 (Finados), das 6 
às 18 horas.

 A diretora de 
Serviços Municipais, 
Andreia Padova-
ni Junquetti, pediu 
a compreensão de 
todos em relação aos 
prazos. “É importan-
te respeitar a data 
limite, pois do dia 29 
ao dia 31 de outubro 
realizaremos uma 
grande limpeza no 
cemitério”, informou.

“Trem das Crianças” é opção de diversão para a garotada
COLABOROU COM O 

TEXTO: VÍCTOR BELMONTE

A Estrada de Ferro Campos do 
Jordão (EFCJ) promoverá nesta 
quinta-feira (12), o “Trem das 
crianças”. A ideia é proporcionar  
um passeio turístico até o Piracu-
ama para as crianças e comemo-
rar a data a elas dedicada.

O embarque será na Estação 
Pindamonhangaba, com opções 
de horários no período da manhã 
e da tarde. Na parte da manhã o 
trem parte às 10 horas; à  tarde, 
às 14 horas.

O bilhete custa R$ 12, já sen-
do cobrado o valor de ida e volta. 
Crianças de até 5 anos de idade 
que forem no colo do responsável 
não pagam.

“Trem das Crianças” oferecerá 
um passeio até o Piracuama
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“A educação é a base essencial para que 
o Brasil possa se transformar na 
nação dos nossos sonhos!”. Foi com 

essas palavras que o secretário Estadual de 
Educação, José Renato Nalini, ofi cializou o re-
passe de cerca de 500 mil reais do Governo do 
Estado para a reforma e adequação de escolas 
estaduais da Diretoria Regional de Ensino à 
qual Pindamonhangaba faz parte.

O anúncio formal aconteceu na tarde des-
sa terça-feira (10), na Escola Estadual Profª. 
Dirce Aparecida Pereira Marcondes – uma das 
cinco unidades contempladas com o repasse. 
Quatro delas estão em Pinda e uma do muni-
cípio de Tremembé (que também faz parte da 
Diretoria Regional).   

De acordo com o secretário estadual, a ver-
ba será destinada para reformas estruturais 
básicas e mais urgentes e o valor representa 
um ‘gesto simbólico’ para mostrar que o Estado 
está atento às necessidades educacionais. 

Sobre projetos futuros, o secretário afi rmou 
que a esperança é que em 2018 haja a retoma-
da do desenvolvimento e que “a arrecadação 
possa corresponder às nossas demandas”. Ele 
destacou ainda que o governo Estadual investe 
30% do orçamento do Estado em educação, o 
que representa cerca de 30 bilhões anuais – 
“uma quantia extremamente signifi cativa, mas 
ainda é insufi ciente, já que as demandas são 
crescentes, e a secretaria é muito complexa e 
desafi adora”. 

Mesmo assim, o secretário acredita na reto-
mada do desenvolvimento econômico no ritmo 
que o Brasil necessita para atender a essas 
demandas legítimas e compreensíveis da edu-
cação brasileira. Que ele esteja certo! 

A educação 
é o caminho
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No dia 17 de outubro, 
mais de 200 alunos do 
Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas da 
região do Vale do Paraíba, 
deverão participar de mais 
uma edição do “Giro das 
Profissões” da Anhanguera, 
projeto institucional que 
visa tirar dúvidas sobre 
as principais profissões 
e ajudar os futuros 
vestibulandos no processo 
de escolha da carreira.

Uma parceria com a 
iniciativa privada está 
possibilitando a realização 
de melhorias nas praças 
da cidade. Nesta sema-
na, começaram as obras 
de revitalização da praça 
Emílio Ribas - conhecida 
também como Praça São 
Benedito.

A praça, que fica em 
frente à sede do COI, está 

“Giro das Profissões” 
reunirá mais de 200 
alunos do ensino médio

Evento contará com informações sobre mercado 
de trabalho, testes vocacionais e atividades 

recreativas para ajudá-los na escolha da carreira

Durante o evento, que 
acontecerá na Faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba, os estudantes 
farão um tour pelas ins-
talações e laboratórios da 
unidade, onde poderão 
interagir com o ambiente 
universitário, conhecer os 
cursos disponíveis, tirar 
dúvidas sobre o mercado 
de trabalho, e ainda parti-
cipar de testes vocacionais 
e atividades recreativas.

O “Giro das Profissões” 
será realizado no período 
da manhã, das 8 às 11 ho-
ras. Todas as escolas estão 
convidadas a participar 
da ação, para isso, basta 
entrar em contato com a 
unidade e confirmar pre-
sença. 

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba fica na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
3.344 (Campo Alegre).

Parceria com a iniciativa 
privada possibilita 
revitalização de praças

melhorias na praça emílio ribas começaram pela poda de árvores 
e corte de gramado

recebendo serviços de 
paisagismo, poda de ár-
vores, corte de gramado, 
e ganhará novos jardins 
e flores. O local receberá 
ainda uma nova ilumina-
ção. Os jardins em frente 
ao COI também serão be-
neficiados com o paisa-
gismo.

Essas melhorias es-
tão sendo possibilitadas 

pela aplicação do decreto 
5.431/2017, que permite a 
doação da iniciativa priva-
da para a prefeitura.

Além da praça Emílio 
Ribas, nas próximas se-
manas a praça Monsenhor 
Marcondes - também co-
nhecida como Praça da 
Cascata - será beneficiada 
com um novo paisagismo 
e uma nova iluminação. 

Com a presença do secretário 
Estadual da Educação, José Re-
nato Nalini, o Governo do Esta-
do oficializou o repasse de cerca 
de 500 mil reais para a reforma 
e adequação de escolas estaduais 
da Diretoria Regional de Ensino 
de Pindamonhangaba.

O anúncio formal aconteceu 
na tarde desta terça-feira (10), 
na escola Estadual Profª. Dirce 
Aparecida Pereira Marcondes, 
no bairro São Domingos. A esco-
la será uma das quatro unidades 
a serem contempladas com o re-
passe. As demais são: E.E. Dr. Al-
fredo Pujol; E.E. Dr. João Pedro 
Cardoso e E.E. Prof. Mário Bul-
cão Giudice, (sendo que esta úl-
tima será beneficiada em breve). 
A E.E. Manuel Cabral, do muni-
cípio de Tremembé, integrante 
da Diretoria Regional, também 
receberá as benfeitorias.   

“Essa verba será destinada 
para reformas estruturais bási-
cas e mais urgentes. Não é tudo 
o que precisamos fazer, mas é 
quase um milagre diante de uma 
crise em que o País está atraves-
sando. O valor representa um 
gesto simbólico para mostrar 
que estamos atentos às necessi-
dades educacionais, pois sabe-
mos que a educação é a base es-
sencial para que o Brasil possa se 

 Escolas estaduais recebem cerca de 500 
mil reais para reformas e adequações

Secretário eStadual da educação, JoSé renato nalini, eSteve em Pinda Para oficializar o rePaSSe

transformar na nação dos nossos 
sonhos”, disse o Secretário José 
Renato. “Este repasse também 
representa um ‘gesto de carinho’ 
do governador Geraldo Alckmin, 
que fez questão de que viéssemos 
pessoalmente à sua cidade natal 
para fazermos o anúncio das re-
formas e adequações. 

Para o prefeito Isael Domin-
gues, presente no evento, “todo 
recurso é bem-vindo e agradece-

mos muito este olhar de carinho 
do governador a Pindamonhan-
gaba. Estamos trabalhando com 
‘a mesma receita de bolo’ que 
ele: cortando gastos, economi-
zando e trabalhando bastante 
pela educação e por todas as de-
mais áreas. Muito obrigada go-
vernador por este gesto!”

“Tivemos a imensa satisfação 
de receber nosso excelentíssimo 
secretário estadual de educação, 

com o anúncio dessa boa nova, 
adequação e reforma de algumas 
das nossas escolas. Para nós, é 
muito gratificante recebermos 
a notícia do próprio secretário, 
além de reconhecermos seu em-
penho e esforço de se fazer pre-
sente e também oportunizar um 
diálogo próximo com a rede es-
tadual”, afirmou a dirigente Re-
gional de Ensino, a professora 
Gicele de Paiva Giudice. 

Na oportunidade ela agrade-
ceu a presença do aluno e atleta 
Marcos Leal, campeão sul-ame-
ricano de atletismo, 110 metros 
com barreiras. “Foi muito im-
portante receber o nosso aluno 
Marcos, que estuda na Escola 
Prof. João Martins de Almeida; 
e fruto da própria escola Dir-
ce Aparecida, quando tivemos 
o projeto ‘Escola de Excelência 
Esportiva’. Nosso aluno cam-
peão foi descoberto pela equipe 
de Esportes da prefeitura; veio 
estudar na Dirce em um perío-
do e praticar esporte no ‘João do 
Pulo’ em outro. Foi um triunfo 
encontrar nosso aluno-atleta e 
aproveitarmos para reforçar que 
a parceria ‘Estado-Município’ 
é fundamental”, disse Gicele – 
enfatizando ainda, com o teste-
munho do secretário, “que tanto 
a escola em tempo integral ou o 
aluno que busca atividades de 
formação integral, fazem a dife-
rença”. Coroando sua fala com o 
exemplo desse aluno, tanto nos 
estudos formais como na dedi-
cação como atleta. “Agradeço 
a todos os presentes, especial-
mente a equipe da escola Dirce 
pelo evento e pelo belo trabalho 
pedagógico que tem desenvolvi-
do em prol da educação pública 
paulista”.

Rodrigo Godoi
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aluno homenageia secretário estadual de educação durante assinatura de ‘convênio’

iniciativa busca auxiliar estudantes no processo de escolha da carreira
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Câmara de Verea-
dores de Pindamonhan-
gaba realizou nesta 
quinta-feira, dia 28 de 
setembro, às 15 horas, 
a Audiência Pública 
para a apresentação do 
Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 
(RDQA) referente ao 2° 
quadrimestres de 2017, 
da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social de 
Pindamonhangaba. A 
reunião pública – que 
durou cerca de 1h30 
- foi presidida pelo ve-
reador Carlos Moura – 
Magrão (Presidente da 
Câmara/PR) e contou 
com as participações 
dos vereadores Jorge 
Pereira Alves – Jorge 
da Farmácia (PR) e Ro-
naldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR), 

da Secretária de Saú-
de e Assistência Social 
de Pindamonhangaba, 
Valéria dos Santos, da 
Diretora de Assistência 
Farmacêutica e Saúde 
Bucal, Mariana Prado 
Freire, da Diretora Ad-
ministrativa da Saúde e 
Assistência Social, Lu-

Relatório da Saúde 
do 2º quadrimestre 
é apresentado em 
Audiência Pública
Durante a reunião aberta, dirigentes da 
Secretaria de Saúde e vereadores discutiram 
questões como falta de medicamentos e de 
médicos em UBSs de Pindamonhangaba

célia Rodrigues Soares, 
da Gerente de Saúde, 
Eliana Wolf e da Presi-
dente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde – CO-
MUS, Irene Ribeiro.

Ao iniciar a reunião, 
o presidente da Câmara, 
vereador Carlos Mou-
ra – Magrão agradeceu 
a presença de todos e 
concedeu a palavra à 
Diretora de Assistência 
Farmacêutica e Saúde 
Bucal, Mariana Prado 
Freire para a apresen-
tação das ações, dados, 
números, índices e per-
centuais contidos no re-
latório detalhado do 2º 
quadrimestre de 2017 
da Secretaria de Saúde.

Entre outras ações 
e atividades, Mariana 
informou que houve a 
“prorrogação do Convê-

nio com Santa Casa de 
Pindamonhangaba até 
05/11/2017, a mudan-
ça da administração do 
Pronto Socorro Munici-
pal em 06/05/2017 para 
ABBC – Associação Bra-
sileira de Beneficência 
Comunitária por meio 
do Processo de chama-

mento nº 001/2017 e 
a descentralização da 
marcação de exames e 
consultas especializa-
das para as unidades de 
saúde através do agen-
damento do SISREG – 
Sistema de Regulação”. 
Ela confirmou também 
a realização da 8ª Con-
ferência Municipal de 
Saúde em conjunto com 
COMUS nos dias 25 e 26 
de agosto e a inaugura-
ção da UBS do Azeredo 
em 28 de agosto.

Quanto as “Urgên-
cias e Emergências”, a 
diretora da Secretaria 
de Saúde esclareceu 
que foram feitos 57.928 
Procedimentos com fi-
nalidade diagnóstica, 
166.699 Procedimentos 
clínicos e 435 Procedi-
mentos cirúrgicos, to-

talizando investimen-
tos de R$ 1.170.071,73.

No item “Produção 
Hospitalar” incluindo 
as internações, a re-
presentante da Saú-
de observou que 1.650 
Procedimentos Clíni-
cos (com custo de R$ 
1.613.553,18) e 1.111 
Procedimentos Cirúr-
gicos (R$ 823.337,84), 
além de 01 Transplante 
de órgãos, tecidos e cé-
lulas (R$ 1.143,63) to-
talizando o valor de R$ 
2.438.034,65.

Consultas 
especializadas
e exames
Na apresentação dos 

dados sobre consultas 
especializadas, Maria-
na Prado informou aos 
presentes um dado pre-
ocupante: das 27.880 
consultas agendas so-
mente 21.052 foram 
confirmadas e realiza-
das, gerando um per-

centual de cerca de 33% 
de faltas, ou seja, 6.828 
agendaram consultas e 
outros procedimentos e 
não compareceram ao 
dia e horário marcados 
com os profissionais 
da saúde de Pindamo-
nhangaba. A produção 
deste item refere-se 
aos seguintes médicos 
especialistas: Ortope-
dista, Oftalmologista, 
Tisiologista, Infectolo-
gista, Nefrologista, En-
docrinologistas, Hema-
tologista, Cardiologista, 
Dermatologista entre 
outros. Quanto aos exa-
mes, no 2º quadrimes-
tre (que compreende os 
meses de maio, junho, 
julho e agosto), a Secre-
taria de Saúde realizou 
24.830 exames, com 
destaque para 9.394 
Radiografias, 2.378 Ele-
trocardiogramas, 5.245 
Ultrassonografias e 279 
Ressonâncias Magnéti-
cas.

Indicadores 
de Saúde da 
População
A Diretora Maria-

na Prado Freire ainda 
mostrou aos vereadores 
e ao público presente os 
indicadores de saúde da 
população cujo objetivo 
é promover o cuidado 
integral às pessoas nos 
ciclos de vida (crian-
ça, adolescente, jovem, 
adulto e idoso), consi-
derando as questões de 
gênero, orientação se-
xual, raça/etnia e situa-
ções de vulnerabilidade 
na atenção básica e nas 
redes de atenção à saú-
de.

A taxa de mortali-
dade infantil em Pin-
damonhangaba nesta 

quadrimestre foi de 
13,80 por 1000 nasci-
dos, ficando acima da 
média de 11 estipulada 
para 2017. Outro dado 
significativo é que não 
houve morte por den-
gue na cidade.  Foram 
88 casos notificados, 
sendo 6 confirmados e 
82 descartados, sem re-
gistro de óbito. No caso 
de notificações epide-
miológicas e sanitárias, 
o município teve 35 ca-
sos de gripe “influenza” 
registrados e somente 1 
confirmado. Em relação 
à “Tuberculose” foram 
14 notificações e todos 
foram confirmados.

Despesas 
e Receitas
Após a apresentação 

da diretora Mariana 
Prado, o presidente da 
Casa, vereador Magrão 
concedeu a palavra à 
Gerente da Secretaria 
de Saúde, Eliana Wol-
ff que relatou os dados 
e números contidos no 
“Relatório Gerencial/
Financeiro”.

Sobre os recursos 
aplicados no período, 
Eliana salientou que 
do orçamento da área 
de Saúde de 2017 (R$ 
140.042.000,000) fo-
ram empenhados R$ 
102.636.557,40, sendo 

que R$ 82.602.869,86 
foram de despesas li-
quidadas (pagas) até o 
final do 2º quadrimes-
tre. Segundo ela, de 
acordo com a Lei, o mu-
nicípio deveria aplicar 
o percentual de 15% na 
Saúde, ou seja, um to-
tal de R$ 30.553.585,75 
mas já investiu R$ 
72.955.001,53 per-
fazendo um total de 
35,82% do orçamento. 
Eliana garantiu que só 
com a folha de paga-
mento dos profissionais 
de saúde, o total foi de 
R$ 39.191.127,42. O 
que também chamou a 
atenção dos presentes 
foi questão das faltas de 
funcionários ao traba-
lho. Eliana Wolff frisou 
que no quadrimestre o 
Setor de Recursos Hu-
manos registrou 7.069 
faltas integrais, ou seja, 
o funcionário deixou de 
trabalhar o dia todo.

Ao final das apre-
sentações houve ques-
tionamentos pontuais 
dos vereadores Jorge 
da Farmácia e Ronaldo 
Pipas e também da Pre-
sidente do COMUS, Ire-
ne Ribeiro. Em seguida, 
a Audiência Pública foi 
encerrada pelo verea-
dor Carlos Moura – Ma-
grão.

A Gerente Financeira, Eliana Wolff, detalha o relatório da Saúde durante Audiência Pública

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto 
pregão presencial nº 10/2017, com encerramento dia 26/10/2017, às 08h30min, 
com objetivo de contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de telecomunicações, por meio de infraestrutura de fi bra óptica, constituído de 
acesso dedicado à internet com velocidade de 50 Mbps e de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC), por um período de 12 meses. Mais informações pelo 
telefone (12)3644-2250 ou na Câmara, localizada na Rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Mombaça, das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min, 
inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível 
pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.
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Escola no Cidade Jardim tem atividades 
para a comunidade nos fins de semana

Colaborou Com o 
texto: VíCtor belmonte.

A Escola Estadual Alexandri-
na Gomes de Araújo Rodrigues, 
localizada no Cidade Jardim, 
promoveu uma interação entre a 
comunidade e os alunos no sába-
do (7). 

Esse convívio se tornou possí-
vel através de geógrafos do Rio 
de Janeiro, por uma parceria do 
Programa Mais Educação, do Go-
verno Federal, que trouxe para o 
ambiente escolar o “Projeto Plane-
tário”.

O projeto ofereceu atividades 
de física para todos os presentes, 
buscando levar atividades práti-
cas para a comunidade e fazendo 
com que os alunos aprendam mais 
ao vivenciar a prática.

“Investir em Educação e tra-
zer atividades de qualidade para 
nossa comunidade e alunos nos 
deixa felizes e realizados, e já ob-
servamos melhora significativa do 
rendimento escolar e  participação 
dos pais nas reuniões escolares 
apoiando o trabalho da escola”, 
contou o diretor da  escola Alexan-
drina, Lúcio de Carvalho.

Além dessa atividade, a escola 
proporciona a seus alunos ativida-
des culturais  como música, teatro, 
dança e prática circense. Todos no 
contraturno para os alunos matri-
culados no Ensino Fundamental. 

Divulgação

Alunos, professores e 
familiares participaram 

das atividades

Biblioteca promove contação de histórias para crianças na UBS
 

A contação de histórias estimula a criatividade e incentiva as crianças a terem o hábito de ler

Colaborou Com o texto 
Jennifer GonçalVes

 
a biblioteca Pública munici-

pal “maria do Carmo dos santos 
Gomes - Carminha” do bairro 
Vila são benedito, em moreira 
César, promoverá,  durante o 
mês de outubro, contações de 
histórias para as crianças na 
unidade básica de saúde “tere-
zinha schirley Causso Campos”.

a parceria entre a biblioteca 
e a ubs acontece há três anos, 
normalmente em outubro, mês 
em que é comemorado o ‘Dia 
das Crianças’. “nós combina-
mos em dias em que mais de um 
pediatra atende, por isso, várias 
crianças estão presentes. nós 
levamos o entretenimento com 
a contação de histórias e doa-
ção de livros, enquanto a equipe 
do postinho se une para com-
prar docinhos e decorar o local, 
promovendo um dia diferente”, 

comentou a funcionária roseli 
antoni Costa, responsável pela 
atividade.

ela conta que trabalha na 
biblioteca há 14 anos, e sem-
pre foi apaixonada pelo mun-

do das histórias por influência 
dos pais. “eu não fiz faculdade, 
mas busquei fazer os cursos 

disponibilizados pela prefei-
tura para me aperfeiçoar. Com 
o tempo, comecei a treinar na 
biblioteca, até que uma médica 
me convidou para ir ao posti-
nho. eu sempre busco parti-
cipar quando me convidam, 
principalmente em escolas”, 
disse.

roseli comenta que ela 
se apresenta com o livro em 
mãos, e que isso sempre des-
perta o interesse das crianças. 
no dia seguinte, as mães apa-
recem na biblioteca em busca 
de novos livros incentivadas 
pelos filhos.

“É o nosso trabalho levar 
conhecimento e estimular as 
crianças a terem o hábito de 
ler”, garante roseli. “Com a 
contação de histórias, per-
cebemos o envolvimento e o 
encantamento das crianças e 
sabemos que estamos fazendo 
nossa parte”.

Divulgação

Feste divulga selecionados para edição 2017
o 29º feste - festival na-

cional de teatro - de Pindamo-
nhangaba será realizado de 9 a 
19 de novembro de 2017, com 14 
espetáculos, sendo 4 infantis, 6 
adultos e 4 de rua. além deles, 
mais 7 convidados.

as inscrições foram encerra-
das e os participantes, avaliados 
pela comissão selecionadora, 
formada por Victor narezi, fer-
nando rodrigues e andré ra-
vasco.

no total, se inscreveram 44 
espetáculos na categoria adulto, 
20 na categoria infantil e 16 na 
categoria rua, totalizando exa-
tos 80 espetáculos inscritos, de 
diversos estados brasileiros.

até o dia 17 de outubro será 
o prazo para a confirmação dos 
selecionados para, se houver 
desistência, a substituição pelo 
suplente.

o festival nacional de tea-
tro é uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de educação 
e Cultura e Departamento de 
Cultura.

Festival NacioNal de teatro de PiNdamoNhaNgaba

ESPETÁCULO ADULTO 

Dia Espetáculo Grupo Cidade 

10 Eldorado Eduardo Okamoto Campinas 

11 Maroscas Teatro do Rinoceronte São José dos Campos - SP 

12 A Vida é Sonho Cia Teatral Boccaccione Ribeirão Preto - SP 

16 SEM_TÍTULO Coletivo Labirinto São Paulo - SP 

17 O Incansável Dom Quixote Magnífica Trupe de Variedades Rio de Janeiro 

18 Cabeça Oca Cia Talagadá – Teatro de Formas 
Animadas Itapira - SP 

 ESPETÁCULO INFANTIL 

Dia Espetáculo Grupo Cidade 

13 A Caixa Cia Mútua Itajaí - SC 

14 Cora, Doce Poesia Núcleo Caboclinhas São Paulo - SP 

15 O maior menor espetáculo da 
Terra Centro teatral espetáculo da terra Rio de Janeiro 

16 Zapato busca Sapato Trupe de Truões e La Máquina de 
Teatro Uberlândia - MG 

ESPETÁCULO RUA 

Dia Hora Espetáculo Grupo Cidade 

11 10 h Antígonas Cia Fábrica de São 
Paulo Peruíbe - SP 

12 15 h Super Tosco Grupo Rosa dos 
Ventos Presidente Prudente 

18 15 h A Folia no Terreiro de Seu Mané Pacru Mamulengo da Folia Guararema SP 

19 10 h As Artes Malasartes:                   
A Viagem de Pedro Malasartes Grupo Janela Mágica São José dos 

Campos 

 ESPETÁCULOS SUPLENTES 

 CATEGORIA ADULTOS   

Espetáculo Grupo Cidade 

O Encantamento da Rabeca O Buraco d´Óráculo São Paulo - SP 

Ofélia/Hamlet Rock/ Machine Cia de Teatro de Riscos Ribeirão Preto - SP 

Yayá Teatro Humanoide Taubaté - SP 

  

CATEGORIA INFANTIL   

Espetáculo Grupo Cidade 

Cantos e Contos para Sonhar ZiRiGuiDum Pindamonhangaba 

A Bola: histórias que rolam Grupo Arte Simples de Teatro São Paulo 

 CATEGORIA RUA    

Espetáculo Grupo Cidade 

Romeu e Julieta Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas Itapira - SP 

A Ilha Desconhecida Cia dos Náufragos Campinas 
 
 

ESPETÁCULO ADULTO 

Dia Espetáculo Grupo Cidade 

10 Eldorado Eduardo Okamoto Campinas 

11 Maroscas Teatro do Rinoceronte São José dos Campos - SP 

12 A Vida é Sonho Cia Teatral Boccaccione Ribeirão Preto - SP 

16 SEM_TÍTULO Coletivo Labirinto São Paulo - SP 

17 O Incansável Dom Quixote Magnífica Trupe de Variedades Rio de Janeiro 

18 Cabeça Oca Cia Talagadá – Teatro de Formas 
Animadas Itapira - SP 

 ESPETÁCULO INFANTIL 

Dia Espetáculo Grupo Cidade 

13 A Caixa Cia Mútua Itajaí - SC 

14 Cora, Doce Poesia Núcleo Caboclinhas São Paulo - SP 

15 O maior menor espetáculo da 
Terra Centro teatral espetáculo da terra Rio de Janeiro 

16 Zapato busca Sapato Trupe de Truões e La Máquina de 
Teatro Uberlândia - MG 

ESPETÁCULO RUA 

Dia Hora Espetáculo Grupo Cidade 

11 10 h Antígonas Cia Fábrica de São 
Paulo Peruíbe - SP 

12 15 h Super Tosco Grupo Rosa dos 
Ventos Presidente Prudente 

18 15 h A Folia no Terreiro de Seu Mané Pacru Mamulengo da Folia Guararema SP 

19 10 h As Artes Malasartes:                   
A Viagem de Pedro Malasartes Grupo Janela Mágica São José dos 

Campos 

 ESPETÁCULOS SUPLENTES 

 CATEGORIA ADULTOS   

Espetáculo Grupo Cidade 

O Encantamento da Rabeca O Buraco d´Óráculo São Paulo - SP 

Ofélia/Hamlet Rock/ Machine Cia de Teatro de Riscos Ribeirão Preto - SP 

Yayá Teatro Humanoide Taubaté - SP 

 Programação

Divulgação
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005588-65.2010.8.26.0445/01 A MM. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Aparecida de Araujo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Francisco Fernandes da Silva, Daniela da Silva e Elaine Fernandes da Silva, cujos dados
qualificativos não constam dos autos, que lhes é movido Cumprimento da Sentença prolatada nos autos da ação de
reintegração de posse nº 0005588-65.2010.8.26.0445, por parte de Transcontinental Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$
6.023,50 (seis mil e vinte e três reais e cinquenta centavos), atualizado até maio/2017, corrigido até a data do
pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil) e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 3 de outubro de 2017.

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz 
saber que se encontra disponível para venda (Leilão), no Polo Regional do 
Vale do Paraíba, de 13 (Treze) Equinos, as 09:00 horas do dia 07 de Novembro 
de 2017, na Avenida Manoel César Ribeiro n.1920 - CEP: 12.400-970 - Cida-
de: Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3642-1164. Havendo mais de um in-
teressado o critério de desempate será a melhor oferta. Processo SAA: 
9.532/2017

CHAMAMENTO 2 COL POR 15 CM

RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES  
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  

PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017 
 

EXTRATO PARCERIA nº 15/2017 

Processo Administrativo: nº 21.164/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / IA3 - Instituto de Acolhimento e apoio ao adolescente 

Objeto: Repasse de verba Estadual destinado a complementar o trabalho desenvolvido 
pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), 
realizados pelos CRAS do município, promovendo inclusão de 80 crianças e 
adolescentes entre 10 e 14 anos, da região do Araretama e do Campinas, 
através do desenvolvimento e acompanhamento psicossocial em grupos, 
oficinas pedagógicas que crie situações desafiadoras e estimulo na construção e 
reconstrução de sua história, além do incentivo a vivências individuais para 
superação de situação de fragilidade, contribuindo na melhoria de qualidade de 
vida compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 28/02/2018 

Valor: R$ 44.800,00 

Data da assinatura: 02/08/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 16/2017 

Processo Administrativo: nº 21.170/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / IA3 - Instituto de Acolhimento e apoio ao adolescente 

Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a complementar o trabalho desenvolvido 
pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), através de 
atividades de fortalecimento da função protetiva das famílias, prevenir a 
ruptura de seus vínculos e promovendo o acesso dos jovens aos direitos, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 28/02/2018 

Valor: R$ 40.000,00 

Data da assinatura: 02/08/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 17/2017 

Processo Administrativo: nº 21.200/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social/ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba 

Objeto: Repasse de verba Estadual destinado a promover o desenvolvimento de 
atividades diferenciadas propiciando trocas de experiências e vivencias, 
fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares, comunitários e 
sociais. 

Prazo: 28/02/2018 

Valor: R$ 80.559,54 

Data da assinatura : 02/08/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 18/2017 
Processo Administrativo: nº 21.131/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 

Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a completar o trabalho social com 
famílias realizadas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral ás Famílias 
(PAIF) dos CRAS do município, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 28/02/2018 

Valor: R$ 51.326,43 

Data da assinatura : 02/08/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 19/2017 

Processo Administrativo: nº 16.802/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado a acompanhar e orientar adolescentes, 
inseridos nas medidas socioeducativos em meio aberto, de Liberdade Assistida 
e Prestação de Serviços à Comunidade, no desenvolvimento ressignificação do 
seu projeto de vida, envolvendo suas famílias com inclusão e articulação na 
rede de suporte social compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social. 

Prazo: 28/02/2018 

Valor: R$ 105.600,00 

Data da assinatura : 02/08/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 20/2017 
Processo Administrativo: nº 21.126/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a propiciar, à população em situação de 
rua migrante, acolhimento, escuta e oportunidade que possa auxiliar seu 
retorno a cidade de origem ou que possibilite o prosseguimento de sua vagem, 
favorecendo ainda sua autonomia e a sua reinserção familiar e social, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 28/02/2018 

Valor: R$ 75.200,00 

Data da assinatura : 02/08/2017 
 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

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

==============================================================
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP 
nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, 
visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 29 de dezembro de 2017.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso 
seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a fi cha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2017.

Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do FPMP

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

LEI Nº 6.052, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
EUGENIO ELEOTERIO NETO.
(Projeto de Lei nº 122/2017, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de EUGENIO ELEOTERIO NETO, a Rua 22 (vinte e dois) do 
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant, no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de 
setembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo 
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 4ª reunião do respectivo 
Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de 
Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n°30, nesta cidade, com início 
impreterivelmente às 15 horas do dia 11 de outubro do ano de 2017.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b)  Revisão do quadro de pensionistas do FPMP;
c)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2017.
Thiago Vieira Carvalho

Superintendente do FPMP

 
Academia Pindamonhangabense de Letras 

Criada pela Lei Municipal nº 664 de 18 de dezembro de 1962 
Utilidade Pública- Lei Municipal nº 3.845 de 19 de outubro de 2001 

CNPJ nº 04.360.419/0001-05 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

Ficam convocados todos os membros da Academia Pindamonhangabense 

de Letras para a Assembleia Geral que será realizada no dia 27 de outubro de 

2017, na sede da entidade, sito à Rua Deputado Claro César, nº 33, centro, 

nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, às 18 horas.  

Caso haja necessidade, haverá uma segunda convocação, 30 (trinta) 

minutos após, quando a Assembleia será realizada com os membros presentes. 

Na pauta, eleição dos membros do Conselho Diretor e, em seguida, serão 

eleitos os membros do Conselho Consultivo. 

As chapas interessadas em participar desta eleição devem estar 

completas, sendo que para concorrer aos cargos de Presidente e Vice-

Presidente têm que ser acadêmicos titulares. 

Estas inscrições terão que ser entregues até a véspera do dia da eleição, 

no endereço acima citado. 

 

  

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2017 

 

 

__________________________________________________________________ 

ELISABETE NOGUEIRA DA SILVA GUIMARÃES 

Presidente 

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

José Paulo Cartagena, situado na Av. das Palmeiras nº 500, bairro Socorro 
em Pindamonhangaba declara que Vanessa do Amaral Nazareth dos 
Santos, portador da carteira de trabalho 018.906 série 393 SP  e  CPF 
nº 345.980.608-75 esta ausente do emprego desde o dia 24/08/2017 
, confi gurando assim o abandono de Emprego de acordo com as leis 
trabalhistas vigente no país.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE VIANOR DOS SANTOS GOMES, REQUERIDO POR VERA 
LUCIA SANTOS GOMES - PROCESSO Nº1000838-61.2014.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 21/02/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de VIANOR 
DOS SANTOS GOMES, CPF 053.194.558-87, RG nº 6.645.990-4 declarando-o 
RELATIVAMENTE incapaz, ante a absoluta limitação do requerido quanto à gestão 
da sua vida patrimonial, visto que ele não consegue exprimir a sua vontade, pois 
apresenta quadro compatível com demência na doença de Alzheimer, devendo para 
todos os atos e negócios jurídico ser representado por sua CURADORA nomeada 
em caráter DEFINITIVO, a Sra. Vera Lucia Santos Gomes, CPF 420770878-20, RG 
5400542-5. O presente edital será publicado por uma vez em jornal local e por três 
vezes, com intervalo de dez dias, no D.J.E. e afixado na forma da lei.NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 de março de 2017.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 2 col por 5 cm

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA

O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP tem sua gestão exercida por um 
Conselho Diretor Deliberativo, formado por sete membros, sendo que quatro membros são eleitos 
por segmentos esportivos do município.
O mandato dos atuais conselheiros expirou no ano de 2012 e para renovação do Conselho Diretor 
convidamos os interessados dos segmentos abaixo para participarem da nova assembleia de 
eleição, para o exercício de 2018 a 2019.

1. Professores e Técnicos da SEJELP;
2. Professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino; 
3. Presidentes das Sociedades Amigos de Bairro; 
4. Presidentes de Ligas, Clubes e Associações.

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba é composto por:
Secretário (a) de Esportes; 
Diretor (a) de Esportes;
Um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
Um Professor de Educação Física ou Técnico Desportivo da Secretaria de Juventude, Esportes e 
Lazer de Pindamonhangaba;
Um representante ofi cialmente vinculado e indicado pelas Ligas Municipais, Clubes, Associações e 
Academias representativas do Município;
Um Professor de Educação Física, indicado pelos próprios Professores de Educação Física da 
Rede de Ensino Estadual ou Municipal, que atue em Pindamonhangaba;
Um representante ofi cialmente vinculado e indicado pelas Sociedades de Amigos de Bairros;
Os representantes do Poder Público Municipal foram indicados pelas próprias secretarias 
municipais contempladas na lei supracitada.

3. ELEIÇÃO
3.1. Os indicados de cada segmento devem possuir vínculo ofi cial com as entidades que 
representam. 
3.2. Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do Art. 118 do Capítulo 
V da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, conhecida como “Ficha Limpa Municipal”, 
aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012. 
3.3. Em cada assembleia será realizada eleição direta, com voto secreto, onde cada votante votará 
em até três nomes. 
3.4. A lista tríplice será enviada ao Digníssimo Senhor Prefeito Municipal que indicará o membro de 
cada segmento para o novo mandato. 
3.5. Não é permitido voto por procuração.
3.6. A eleição dos conselheiros para compor o Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo 
de Pindamonhangaba será realizada na SEMELP – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba, localizada na Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, nº 493, Parque São 
Domingos, CEP 12410-310, Centro Esportivo João Carlos de Oliveira “João do Pulo”.

DATA EVENTO

 08/11/2017 Período de inscrições até 17h00

 10/11/2017 Eleição das 08h00 às 12h00 das 13h00 às 17h00

4.DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A relação dos conselheiros indicados por seus respectivos órgãos será publicada no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, bem como divulgada no Jornal Tribuna do Norte. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO 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.

            

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, notifica 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 identificado na lavratura do auto de 
infração. 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
AKH8291 B440229537 55680 28/09/2017 

 

ALI3934 Z440024175 55412 21/09/2017 
BHG8480 Z440024124 55412 18/09/2017 

 

BHS1049 B440219406 57380 30/09/2017 
BMH5238 E000002636 76331 27/09/2017 

 

BMS0728 Z440024114 55412 18/09/2017 
BSI2162 Z440024153 55412 19/09/2017 

 

BSM1504 Z440024201 55412 22/09/2017 
BTJ3530 E000002639 51851 28/09/2017 

 

BTQ5007 E000002640 51851 28/09/2017 
BUZ6529 Z440024133 55412 19/09/2017 

 

BUZ7157 B440236056 55414 16/09/2017 
BUZ8119 Z440024161 55412 20/09/2017 

 

BYS9825 B440219629 59670 24/09/2017 
CAO9837 B440237542 53800 22/09/2017 

 

CAZ9251 Z440024204 55412 22/09/2017 
CBV8028 Z440024183 55412 21/09/2017 

 

CBV9714 Z440024213 55412 23/09/2017 
CCZ8827 Z440024127 55412 18/09/2017 

 

CEV6927 Z440024128 55412 18/09/2017 
CHJ8225 Z440024140 55412 19/09/2017 

 

CIY1679 Z440024108 55412 18/09/2017 
CJQ6106 Z440024205 55412 22/09/2017 

 

CJU0433 Z440024182 55412 21/09/2017 
CKT1611 Z440024158 55412 20/09/2017 

 

CLD0069 B440236934 65640 25/09/2017 
CLM2861 Z440024131 55412 19/09/2017 

 

CMH9635 Z440024220 55412 23/09/2017 
CNV9708 Z440024226 55412 23/09/2017 

 

COK2883 Z440024130 55412 18/09/2017 
COL7399 Z440024185 55412 21/09/2017 

 

CPA7409 Z440024117 55412 18/09/2017 
CQL4901 Z440024134 55412 19/09/2017 

 

CRD7467 Z440024206 55412 22/09/2017 
CUB8991 Z440024166 55412 20/09/2017 

 

CYG6881 Z440024188 55412 22/09/2017 
CYV3746 Z440024178 55412 21/09/2017 

 

CZD0142 Z440024203 55412 22/09/2017 
CZV2556 Z440024214 55412 23/09/2017 

 

DBZ4540 B440237538 73662 21/09/2017 
DCA3777 B440219098 54600 24/09/2017 

 

DCO7017 Z440024221 55412 23/09/2017 
DCZ0538 Z440024218 55412 23/09/2017 

 

DDM1229 Z440024208 55412 22/09/2017 
DDN9846 Z440024207 55412 22/09/2017 

 

DDO3001 Z440024126 55412 18/09/2017 
DFQ4278 Z440024112 55412 18/09/2017 

 

DFW9651 B440239078 55413 30/09/2017 
DFX4136 B440237224 53800 22/09/2017 

 

DGU3233 Z440024125 55412 18/09/2017 
DIX3779 Z440024142 55412 19/09/2017 

 

DKA6048 Z440024200 55412 22/09/2017 
DKG4397 Z440024156 55412 20/09/2017 

 

DKS0225 Z440024115 55412 18/09/2017 
DNJ1230 B440239027 55411 25/09/2017 

 

DOX9737 B440237547 55250 30/09/2017 
DQC6939 B440219097 54600 24/09/2017 

 

DQC7947 Z440024148 55412 19/09/2017 
DSJ9656 B440238984 73662 12/09/2017 

 

DUQ3630 E000002643 51851 29/09/2017 
DUR0124 B440229532 55250 22/09/2017 

 

DWE3810 B440239145 51851 24/09/2017 
DWE3994 Z440024186 55412 21/09/2017 

 

DWE3994 Z440024210 55412 22/09/2017 
DWI4763 Z440024224 55412 23/09/2017 

 

DXB4040 B440236058 55414 30/09/2017 
EAB8485 B440237543 54600 22/09/2017 

 

EAF7341 B440237540 55411 22/09/2017 
EAO8346 Z440024120 55412 18/09/2017 

 

EAO9087 Z440024152 55412 19/09/2017 
EAY1558 Z440024132 55412 19/09/2017 

 

EDB2402 Z440024143 55412 19/09/2017 
EDT4281 Z440024168 55412 20/09/2017 

 

EFT8200 Z440024123 55412 18/09/2017 
EGO6917 B440239142 73661 19/09/2017 

 

EGO8048 Z440024194 55412 22/09/2017 
EGP3400 B440229535 55250 22/09/2017 

 

EGU1856 Z440024137 55412 19/09/2017 
EHL0412 B440236935 70481 25/09/2017 

 

EIG7813 E000002638 51930 28/09/2017 
EIJ4689 Z440024202 55412 22/09/2017 

 

EIL4674 Z440024105 55412 18/09/2017 
EIL4917 Z440024174 55412 21/09/2017 

 

EIL7255 Z440024171 55412 21/09/2017 
EIT0872 Z440024121 55412 18/09/2017 

 

EKR5923 Z440024145 55412 19/09/2017 
ENB3165 B440236938 51851 28/09/2017 

 

EPH3502 B440237545 60501 29/09/2017 
EPH3994 Z440024187 55412 22/09/2017 

 

EPL5513 Z440024195 55412 22/09/2017 
EQW3814 B440229533 55250 22/09/2017 

 

ERK1177 B440236936 51851 28/09/2017 
ERM6255 E000002635 53800 26/09/2017 

 

ERM6670 B440239146 61220 24/09/2017 
ERM6938 Z440024212 55412 23/09/2017 

 

ERM7478 E000002642 51851 29/09/2017 
ERN0710 Z440024191 55412 22/09/2017 

 

ERN0816 B440237426 51930 25/09/2017 
ERQ5806 B440239144 59670 22/09/2017 

 

ERZ6203 Z440024113 55412 18/09/2017 
ESQ1535 B440239181 60501 02/10/2017 

 

ETI4631 Z440024211 55412 23/09/2017 
EWX1519 Z440024136 55412 19/09/2017 

 

EXI1668 Z440024155 55412 20/09/2017 
EYJ8146 E000002634 76331 26/09/2017 

 

EYJ8179 Z440024223 55412 23/09/2017 
EYJ9488 Z440024169 55412 20/09/2017 

 

EYU2645 B440239147 56570 24/09/2017 
FBB3497 B440236939 54522 28/09/2017 

 

FBB3986 Z440024179 55412 21/09/2017 
           

FBB4514 B440239076 55414 26/09/2017 
 

FCJ9036 Z440024111 55412 18/09/2017 
FDF2041 Z440024103 55412 18/09/2017 

 

FEB5767 Z440024173 55412 21/09/2017 
FEB7072 Z440024106 55412 18/09/2017 

 

FEW0905 Z440024141 55412 19/09/2017 
FEZ7377 Z440024147 55412 19/09/2017 

 

FFO7457 Z440024135 55412 19/09/2017 
FFW8911 B440237225 73662 25/09/2017 

 

FGK5990 Z440024222 55412 23/09/2017 
FHF5681 Z440024181 55412 21/09/2017 

 

FHM0672 Z440024189 55412 22/09/2017 
FJW4176 B440237539 73662 21/09/2017 

 

FKF7878 Z440024109 55412 18/09/2017 
FKU1553 E000002641 51851 29/09/2017 

 

FKV5209 Z440024170 55412 20/09/2017 
FKW2581 B440236937 73662 28/09/2017 

 

FLE5564 Z440024159 55412 20/09/2017 
FLO6612 Z440024165 55412 20/09/2017 

 

FLO7114 Z440024209 55412 22/09/2017 
FLO7461 Z440024176 55412 21/09/2017 

 

FLO9252 Z440024225 55412 23/09/2017 
FMB8395 B440234720 53800 22/09/2017 

 

FOU0061 B440237562 57380 26/09/2017 
FOU0061 B440237563 76251 26/09/2017 

 

FPO0449 B440237427 70301 30/09/2017 
FPR1310 E000002637 76331 28/09/2017 

 

FQW6415 B440229531 55250 22/09/2017 
FRU1900 B440229534 55250 22/09/2017 

 

FSL7055 Z440024215 55412 23/09/2017 
FTI6553 Z440024154 55412 20/09/2017 

 

FTZ4340 Z440024216 55412 23/09/2017 
FWE2170 Z440024163 55412 20/09/2017 

 

FWI9873 Z440024172 55412 21/09/2017 
FXW1168 B440239143 51851 19/09/2017 

 

GBE5533 Z440024104 55412 18/09/2017 
GBF4917 Z440024138 55412 19/09/2017 

 

GBI1840 Z440024122 55412 18/09/2017 
GCF8358 B440237541 76252 22/09/2017 

 

GDI6444 Z440024184 55412 21/09/2017 
GDN2850 B440237544 59670 29/09/2017 

 

GFG0369 B440237548 54525 30/09/2017 
GIP7508 Z440024167 55412 20/09/2017 

 

GJJ5270 Z440024157 55412 20/09/2017 
GPM3012 B440236057 54600 27/09/2017 

 

GQT2259 Z440024139 55412 19/09/2017 
GWK5287 Z440024119 55412 18/09/2017 

 

GWQ1118 Z440024193 55412 22/09/2017 
HBL0238 B440239077 51851 28/09/2017 

 

HEB6105 Z440024116 55412 18/09/2017 
HGZ9269 Z440024129 55412 18/09/2017 

 

HLX7360 Z440024192 55412 22/09/2017 
HLZ8233 Z440024180 55412 21/09/2017 

 

HNQ2846 Z440024190 55412 22/09/2017 
HRI9406 Z440024150 55412 19/09/2017 

 

HUL0152 Z440024219 55412 23/09/2017 
JPB6205 Z440024217 55412 23/09/2017 

 

JUC9194 Z440024144 55412 19/09/2017 
KQR3985 Z440024199 55412 22/09/2017 

 

KST8891 Z440024164 55412 20/09/2017 
KYK3413 Z440024160 55412 20/09/2017 

 

KYK3413 Z440024197 55412 22/09/2017 
LJX7180 Z440024118 55412 18/09/2017 

 

LOX2186 Z440024110 55412 18/09/2017 
LQT0017 Z440024162 55412 20/09/2017 

 

LQT0017 Z440024196 55412 22/09/2017 
LSZ8975 Z440024146 55412 19/09/2017 

 

LUV9807 Z440024107 55412 18/09/2017 
MNE5604 Z440024151 55412 19/09/2017 

 

OKC5946 B440238985 73662 13/09/2017 
OLZ8261 Z440024177 55412 21/09/2017 

 

PXS9636 Z440024198 55412 22/09/2017 
PYM1427 Z440024102 55412 18/09/2017 

 

    
 
 

Pindamonhangaba,10deoutubrode 2017. 
 
 

Luciana Viana 
Diretor do Departamento de Trânsito 

Pindamonhangaba,10 deoutubro de 2017.

LUCIANA VIANA - 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
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As crianças de Pinda-
monhangaba são bem-
vindas na festa que será 
promovida pela prefeitu-
ra, por meio da Semelp, 
nesta quinta-feira (12), no 
Centro Esportivo “João do 
Pulo”. Das 13h30 às 18 ho-

ras, haverá diversas ativi-
dades gratuitas para crian-
ças de todas as idades.

Brincadeiras, apresen-
tações artísticas, música, 
jogos recreativos e até pis-
cina estarão esperando as 
crianças para muita diver-

são. Haverá estandes da 
brinquedoteca e biblioteca, 
futebol de sabão, tobogã, 
pula-pula, apresentações 
artísticas, jogos recreati-
vos, maquiagem de rosto, 
unhas artísticas, cabelo 
artístico, caricatura, esco-

teiros, apresentações de 
dança, zumba e Dj Yago.

Para as atividades nas 
piscinas, crianças meno-
res de 7 anos poderão par-
ticipar somente se estive-
rem acompanhadas por 
maior de idade. A brinca-

deira é para crianças até 
os 15 anos, e todos devem, 
obrigatoriamente, trajar 
maiô, biquíni, sunga ou 
shorts de banho. Não será 
permitido entrar na água 
com vestimentas que não 
sejam essas.

A entrada é gratuita. 
No último domingo (8), 
o Centro esportivo Zito”, 
em Moreira César, rece-
beu o evento com sucesso. 
Grande público prestigiou 
a festa, que ocorreu com 
muita segurança e alegria. 

As ginastas de Pinda-
monhangaba fi zeram bo-
nito na Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica, sediada 
pela cidade, no sábado (7). 
Isabel Tsukayama sagrou-
se campeã geral, após ser 
campeã na bola e vice-
campeã no mãos livres. O 
conjunto de Pinda adulto 
foi campeão, participando 
na categoria 5 Arcos.

“Nossa equipe adulta 
arrasou, vencendo na úni-
ca categoria que participa-
mos nesta Copa. Essa será 
a equipe que representará 
a cidade nos Jogos Aber-
tos”, explicou a técnica 
Simone Rosa. “Parabéns 
também à Isabel! Nossa 
participação foi excelente e 
estamos a cada dia melho-
rando a técnica das nossas 
ginastas”, avaliou.  

Na Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica - ca-
tegorias infantil e adulto 
- realizada no sábado (7), 
na Quadra Coberta, além 
das equipes de GR de Pin-
da, estiveram presentes 
ginastas de São Paulo, 
Mogi das Cruzes, Guaru-
lhos, Taubaté, São José 
dos Campos, Americana, 
entre outras cidades. As 
competições foram indivi-
duais e em conjunto. Os atletas do ciclismo de Pindamonhangaba tiveram boas classifi cações, 

no fi m de semana, do desafi o Natureza, etapa em Roseira. Os atletas contam 
com o apoio da Semelp - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a 

classifi cação foi a seguinte: Téo - 2° lugar (categoria Pró-Sub 30); 
Sassaki - 3° lugar (Sport Sub 50); Nicolas - 3° lugar (Iniciante A); 
Paulinho - 5° lugar (Sport Ssub 40); Pâmella - 2° lugar (Sport); 

Amanda - 4° lugar (Iniciante B); e Gaby e Diego - 4° lugar (Dupla).

Pindamonhangaba foi representada na Copa Kim de Taekwondo, realizada 
no domingo (8), em Jacareí. Os atletas, que contam com o apoio da Semelp, 

trouxeram quatro ouros e três pratas para a cidade.
Thais Ricotta foi ouro no Poomse; Lucas Maciel, ouro na luta; 
Fernando Augusto, ouro na luta; Laura Marin, ouro na luta; 

Nicolas Alexandre foi prata na luta; Carlos Eduardo também prata na luta; 
Rafael Nunes, prata na luta; e Emerson Marques fi cou em 4º lugar.

“João do Pulo” terá festa para as crianças neste dia 12

Equipe pindense vence 
Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica

Equipe de Taekwondo  conquista medalhas na Copa Kim

Isabel 
Tsukayama 
foi campeã 

geral

Pinda participa do “Desafi o Natureza” em Roseira

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Jogos recreativos, brincadeiras, banho de piscina, músicas e danças estão na programação

Divulgação



ês da CriançaM
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017

QUARTA-FEIRA

CONFIRA, TODA QUARTA, A PARTIR DESTA EDIÇÃO, UMA MATÉRIA DA SÉRIE “MÊS DA CRIANÇA”!

M
Tribuna do Norte

CONFIRA, TODA QUARTA, A PARTIR DESTA EDIÇÃO, UMA MATÉRIA DA SÉRIE “MÊS DA CRIANÇA”!

A evolução das 
brincadeiras de crianças 
conforme as gerações

TEXTO: VÍCTOR BELMONTE

Outubro é um dos meses 
que a garotada mais gos-
ta, especialmente para 

as crianças que fazem aniver-
sário no começo do ano ou em 
algum outro mês. Isso porque 
elas recebem presentes mesmo 
que não seja Natal nem seu ani-
versário. Outubro é o mês das 
crianças!

Desde pequenas as crianças 
comemoram seu dia em 12 de 
outubro. Às vezes, nem sequer 
têm consciência da comemora-
ção, apenas recebem os presen-
tes, fi cam alegres e brincam. 

Origem da data

Segundo relatos, as crianças 
brasileiras “ganharam um dia 
para si” no ano de 1923, quando 
Artur Bernardes era o Presiden-
te da República. Era mais uma 
conquista política: as crianças 
ganhavam os seus primeiros di-
reitos.

Embora exista uma data es-
pecial para as crianças serem 
lembradas e presenteadas, elas 
se divertem todos os dias. Algu-
mas estendem sua infância até 
por volta dos 10 ou 15 anos de 
idade. 

As infâncias são diferentes. 
Não apenas em relação à condi-
ção fi nanceira de cada família, 
mas às formas como foram (e 
são) aproveitadas ou passadas 
de geração para geração. 

Algumas brincadeiras deixa-
ram de existir enquanto novas 
foram criadas.

Em tempos de monarquia e 
de regimes ditatoriais é difícil 
dizer como eram as brincadeiras 
das crianças, já que não há mui-
tos registros. É fato que a garota-
da deveria se comportar peran-
te todos, pois naquela época as 
punições eram severas. Mesmo 
assim, é muito possível que sem-
pre tenha existido a tradicional 
“brincadeira de criança”. 

Há 50 anos... 

Falando de um passado não 
tão distante, é possível relatar 
como eram as brincadeiras cer-

“Pular amarelinha” é uma brincadeira 
que se mantém até hoje

Assistir ao programa da Xuxa era uma das alegrias da garotada

ca de 50 anos atrás. Apesar de 
algumas pessoas acharem que 
dessa época nada sobrou, algu-
mas tradições foram mantidas 
e muitas brincadeiras ainda são 
as mesmas. 

Há 50 anos, o Brasil não era 
um país tão desenvolvido como 
hoje, e algumas regiões ainda vi-
viam da exportação do café e de 
outras especiarias; e com isso, 
as crianças tinham que traba-
lhar muito cedo.

Nesse tempo, a infância era 
muito mais desafi adora do que 
é hoje. Mas, pessoas que cres-
ceram nessa época afi rmam que 
a imaginação e a criatividade 
eram bem maiores.

 Brincadeiras de rua

As gerações dos anos 1950 
e 1960 brincavam muito na 
rua. Com brincadeiras que são 
conhecidas até os dias de hoje, 
como “Esconde-Esconde” (ou 
Pique-Esconde); “Amareli-
nha”; “Passa-Anel”; “Taco” e 
“Adivinhação”. As meninas 
tinham também bonecas de 
pano e se divertiam muito 
com elas.  

Maria de Fátima, de 57 anos, 
diz que sua infância foi boa, mas 
com o contratempo de ter de tra-
balhar cedo demais. “Eu gostei 
da minha infância, mas eu que-
ria ter aproveitado mais e não ter 
começado a trabalhar tão cedo. 
Não tínhamos como aproveitar 
muito, pois precisávamos traba-
lhar e estudar”, conta.

Com o tempo, novas tecno-
logias foram surgindo de forma 
inovadora. Em meados de 1970 
os discos de vinil já eram co-
muns; a televisão já fazia parte 
de algumas casas – o que acabou 
mudando muitas brincadeiras.

Nas décadas de 1970 e 1980, 
as crianças podiam brincar na 
rua sem tantas preocupações 
como se tem hoje em dia. Con-
versando com pessoas desse pe-
ríodo, elas relatam que “quem 
foi criança nessa época teve a 
melhor infância possível. Onde 
não havia preocupações e nem 
tantas obrigações”.

Outra questão também res-
saltada por adultos que foram 
crianças nesse tempo era a se-
gurança dos pais em ter fi lhos 
brincando na rua, pois “não 
havia tanta violência e nem fl u-
xo grande de automóveis”, por 
exemplo. 

Mas, “brincar na rua” não im-
pedia que as crianças se diver-
tissem dentro de casa assistindo 
à televisão, cantando músicas 
que passavam nas TVs e nos 
rádios. Essa época, entre 1980 
e 1990, período em que a tele-
visão brasileira viveu seu auge, 
era muito comum que crianças 
assistissem a programas como o 
da “Xuxa”, extinta TV Manchete 
e Rede Globo, o “Cocoricó” e o 
“Castelo Ra-Tim-Bum”, da TV 
Cultura; e ouvissem músicas do 
grupo “Balão Mágico”, fazendo 
performances de músicas da 
cantora Simoni. 

Desenhos animados 
e tabuleiros

Ainda falando de TV, os dese-
nhos animados eram: “He-Man” 
e os “Caçadores de Fantasmas”, 
entre outros. 

Nessa época também não 
faltavam os jogos de tabulei-
ro: toda criança tinha algum e 
quando se juntavam com ami-
gos, a diversão era garantida 
pela tarde inteira.

“Apesar de venerar a ‘Barbie’ 
e só conseguir ter uma aos onze 
anos de idade, brinquei muito, e 
tive muitos brinquedos”, conta 
a professora Aline Pereira, que 
ainda comparou a sua infância 
com a atual: “Falar de infância 
hoje, para mim é lembrar-me de 
uma crônica de Luís Fernando 
Veríssimo, intitulada ‘A bola’, 
cujo enredo trata de um pai que 
ao presentear seu fi lho com uma 
bola se dá conta de que o mesmo 
não sabe manuseá-la”. 

As brincadeiras foram evo-
luindo e a infância passou a ser 
diferente. Os saudosistas podem 
dizer que “as crianças de hoje 

não aproveitam tanto quanto 
antes”. Por outro lado, existem 
aqueles que dizem que “hoje 
as crianças conseguem brincar 
mais e sem preocupações, já que 
não precisam trabalhar cedo”. 

E viva a tecnologia

O suporte tecnológico que 
as crianças têm hoje é maior 
do que qualquer outra geração. 
São jogos de celulares, vídeos no 
YouTube, desenhos que podem 
ser assistidos de qualquer lugar 
e a qualquer hora. Com isso, a 
garotada acaba fi cando mais no 
ambiente digital e intelectual do 
que nas ruas convivendo com 
amigos.

Kelly Cristina tem dois fi lhos, 
Murilo, de 3 anos e Heitor, de 1 
ano. Ela diz que seus fi lhos gos-
tam muito de brincar de super 
heróis, de massinha e com tinta, 
mas que preferem a diversão em 
aparelhos eletrônicos. 

Na outra ponta, a tecnologia 
acaba auxiliando as crianças a 
se inspirarem em desenhos e em 
vídeos para criarem novas brin-
cadeiras, seja imitando heróis 
ou se entretendo com espadas. 

Os fi lhos de Kelly ainda man-
têm o costume de brincar em 
parques e ela diz que “eles ado-
ram e que às vezes, quando es-
tão brincando com o celular e 
são convidados para irem pra 
rua, eles vão correndo”, relata. 
“A infância hoje é dependente: 
os pais necessitam levar seus 
fi lhos aos parques pra terem 
liberdades. Já na minha infân-
cia éramos independentes para 
isso”, opina Kelly, fazendo uma 
analogia ao seu tempo.

O fato é que o mundo vem 
evoluindo e a cada dia, surgem 
novas tecnologias destinadas à 
infância. O importante é se di-
vertir e aproveitar essa fase da 
vida, independentemente de 
como seja.

Para quem já é adulto e acha 
que não é mais hora de se diver-
tir, Augusto Cury sugere que: 
“Ser feliz é deixar viver a criança 
livre, alegre e simples que mora 
dentro de você!”

Jogo das “bolinhas de gude” não é mais tão comum

Murilo e Heitor brincam de super herois, 
de jogos eletrônicos e em parques
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