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Projeto apresenta história da 
estrada de ferro para estudantes

O projeto “Trilhos Pedagógicos: História e Cidada-
nia” é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cul-
tura de Pindamonhangaba com a parceria da Estrada 

de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) e tem, como obje-
tivo, conhecer a história da ferrovia, e sua importância 
para o desenvolvimento da cidade e vida das pessoas.  O 

aprendizado acontece misturado a muitas descobertas 
no balanço do bondinho.

“Trilhos Pedagógicos: História e Cidadania” proporciona conhecimento e lazer aos participantes

“Festa das Crianças” reúne 
5 mil pessoas no “João do Pulo”
Mais de 5 mil pessoas participaram da festa das Crianças, ocorrida 
no dia 12 de outubro, no Centro Esportivo “João do Pulo”. Diversas 
atividades gratuitas foram realizadas no local, que teve grande 
rotatividade de público em todos os ambientes do centro esportivo.

Famílias devem 
procurar o Cras 
para receberem 
“Kit Digital”

O sinal digital de TV já está 
disponível e haverá o desliga-
mento do sinal analógico para 
os aparelhos. Desde o início de 
setembro, a empresa Seja Digi-
tal - responsável pela operacio-
nalização da migração e também 
por campanhas e ações de cons-
cientização - está oferecendo 
para a população kits gratuitos 
com antenas, conversores digi-
tais e controles remotos para a 
substituição.

PÁGINA 3

Campanha incentiva 
doação de cabelo a 
pacientes com câncer

Matrículas 
antecipadas para 
Rede Estadual de 
Ensino vão até o 
fi m do mês

Biblioteca do 
Bosque promove 
“Semana de 
Incentivo à Leitura”

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Começa o 
pagamento 
do PIS/Pasep 
para idosos

Créditos da 
Nota Fiscal 
Paulista serão 
liberados nesta 
terça-feira

Divulgação

Divulgação
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Créditos da Nota Fiscal Paulista 
serão liberados na terça-feira (17)

Campanha incentiva doação de cabelo a paciente com câncer

Tendo como fonte  a Genealogia Família Silva Pra-
do (Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina) encontramos o dia 21 de outubro de 1888 
como a data de nascimento de um inesquecível benfei-
tor do município, o Dr. Cícero Prado. Por conta da pro-
ximidade da data, nossa coluna hoje é dedicada a ele 
que, entre tantos grandiosos feitos favoráveis a Pinda-
monhangaba foi o desbravador das terras de Corupu-
tuba. Conhecido como ‘capitão das indústrias’,  foi res-
ponsável pelo surgimento da maior fábrica de papel da 
América do Sul. Indústria que teve continuidade sob a 

O INESQUECÍVEL DR. CÍCERO PRADO (1888/1968) 
administração de outras lideranças até que, infelizmen-
te, foi extinta sob a denominação Nobrecel S/A Celulose 
e Papel (decretou falência em 2013). 

Doutor fazendeiro, homem do campo, cultivador da 
terra foi grande cultivador de arroz às margens do rio 
Paraíba e também sócio do Conde Mattarazzo na ins-
talação de uma fecularia que aproveitava extenso man-
diocal. Ao transformar nosso município em ‘capital 
agrícola do Vale do Paraíba’, em 1965, por indicação da 
Sociedade Brasileira de Agronomia, recebeu da Confe-
deração Rural Brasileira o Mérito Agrícola – Setor da 
Lavoura, fato que o consagrou pela alta contribuição da 
economia rural brasileira.

 Benfeitor do povo

A construção da primeira maternidade de Pinda-
monhangaba foi apenas mais uma das inúmeras ben-
feitorias concedidas ao município pelo Dr. Cícero Pra-
do. Com relação a essa preocupação que tinha com o 
bem-estar do povo da cidade que adotou como lar, seu 
nome também ilustra a galeria dos célebres provedores 
da Santa Casa local, missão que desempenhou em 1946 
liderando a 12ª provedoria da entidade.  

Seu envolvimento com a resolução de problemas e 
carências municipais faziam dele uma luz, uma espe-
rança. Sua participação no desenvolvimento da região 
do Distrito de Moreira César, seu talento empreendedor 
proporcionou trabalho para quem queria trabalhar. No 
campo ou em sua fábrica, trabalhar com Cícero era re-
numeração garantida no fi nal do mês pra uma infi nida-
de de famílias. Além de ter como princípio fundamental 
não cometer nenhuma arbitrariedade contra os traba-
lhadores,  sabia selecionar valores, descobrir auxiliares 
efi cientes e ciosos do dever.

Em artigo publicado em uma edição do extinto jornal 
Sete Dias, a de 9/3/1969, o jornalista Aníbal Leite de 
Abreu (1921-1996) destaca que instituições de carida-
de e de assistência social de Pindamonhangaba “eram 
sempre aquinhoadas por ele, através de substanciosos 
auxílios”. Segundo Anibal,  o Dr. Cícero visitava com 
frequência a Santa Casa local e instituições de amparo 
assistencial a crianças e velhos. Ia para conhecer-lhes 
as difi culdades e suavizá-las com sua ajuda. Tendo cer-
ta vez recebido em sua casa, em Coruputuba, as órfãs 
do Lar da Criança Irmã Júlia, quando “de mãos dadas 
com as meninas participava de brinquedos e de cantigas 
de roda, mostrando e explicando-lhes as curiosidades 
guardadas com tanto zelo em sua bela residência”.

A passagem de Cícero da Silva Prado (1988 – 1968) pe-
las terras da Princesa do Norte deve ser cultuada e ines-
quecível. Foi grande colaborador nas administrações mu-
nicipais ao longo das décadas em que esteve por aqui.  

Cícero da Silva Prado - 21/10/1888 – 13/3/1968 
– galeria dos provedores da Santa Casa

Arquivo TN

A Secretaria de Estado da Fa-
zenda libera, nesta terça-feira (17), 
os créditos da Nota Fiscal Paulista 
para os participantes do programa. 
Cerca de um bilhão de documentos 
fiscais são processados e homolo-
gados pelo sistema da Fazenda na 
liberação de créditos.

Por essa razão, as funcionali-
dades do sistema “Conta Corrente 
da Nota Fiscal Paulista” ficaram 
temporariamente indisponíveis a 
partir do dia 6 de outubro. A opção 
“Utilizar Créditos” será reativada 

no próximo dia 17, por causa da 
contabilização dos valores.

Os créditos liberados no mês 
de outubro para pessoas físicas e 
os condomínios são referentes às 
compras realizadas no 2º semestre 
de 2016. As quantias fi cam disponí-
veis por cinco anos e podem ser uti-
lizados a qualquer momento nesse 
período. Já as instituições sem fi ns 
lucrativos, que fi zeram compras 
próprias ou tiveram doações de 
notas fi scais, receberão os créditos 
referentes ao 1º semestre de 2017.

IPVA 2018

No mês de outubro, os consumi-
dores podem utilizar os créditos do 
programa Nota Fiscal Paulista para 
abater ou quitar o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) do próximo ano. Nes-
se caso, é preciso solicitar essa op-
ção no site da Nota Fiscal Paulista 
até o dia 31 de outubro. O veículo 
deve estar no nome do usuário ca-
dastrado no programa para que a 
opção seja válida.

Foi lançada nessa segunda-feira 
(16), a campanha “Solidariedade em 
fi os”, no Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo (Icesp).

A iniciativa em parceria com o 
Fundo Social de Solidariedade do 
Estado (Fussesp) incentiva doações 
de fi os de cabelo para produção de 
próteses capilares para pacientes 
do Icesp, em tratamento contra o 
câncer.

O Fussesp participa da campa-

nha com a oferta de cursos de Próte-
se Capilar e Megahair. A ideia é es-
timular a solidariedade e resgatar a 
autoestima dos pacientes. A ação faz 
parte da campanha Outubro Rosa 
que faz um alerta pela prevenção do 
câncer.

Para participar da campanha 
basta doar uma mecha de 12 cm 
ou mais de cabelo, que pode ser de 
qualquer tipo (crespo, liso, ondu-
lado, colorido etc.). As mechas de 

cabelo doadas devem estar limpas, 
presas por elástico e acondicionadas 
em sacos plásticos.

A campanha aceita doações pelo 
correio. Nesse caso, elas devem ser 
encaminhadas aos cuidados do Fun-
do Social de Solidariedade, para o se-
guinte endereço: avenida Morumbi, 
4.500, 2º andar, sala 232, São Paulo, 
SP, Cep.: 05650-905. Siga o mesmo 
procedimento acima, e coloque a do-
ação em um envelope.

Ação incentiva doações de fi os de cabelo para produção de próteses capilares para pacientes do Icesp

Divulgação

Grana extra
Duas notícias relacionadas à “saúde fi nan-

ceira” alegraram a população esta semana: 
a primeira diz respeito ao pagamento do PIS 
(Programa de Integração Social) – que tem 
início nesta terça-feira (17) para idosos com 
mais de 70 anos titulares de conta corrente 
ou poupança individual na Caixa Econômi-
ca Federal; e a partir de quinta (19) para os 
demais benefi ciários. 

Podem sacar os recursos os trabalhadores 
com carteira assinada cadastrados no Fun-
do PIS/Pasep entre 1971 até 4 de outubro de 
1988. Os cotistas que são também clientes da 
Caixa receberão os valores automaticamente 
dois dias antes da data do cronograma de 
pagamentos.

A outra boa notícia refere-se aos crédi-
tos da Nota Fiscal Paulista. A Secretaria de 
Estado da Fazenda libera, também nesta 
terça-feira (17), os créditos para quem parti-
cipa do programa e tem algum valor reser-
vado.  Segundo informações da secretaria, 
cerca de um bilhão de documentos fi scais são 
processados e homologados pelo sistema da 
Fazenda na liberação de créditos. Por essa 
razão, as funcionalidades do sistema ‘Conta 
Corrente da Nota Fiscal Paulista’ fi caram 
temporariamente indisponíveis desde o dia 6 
de outubro. A opção “Utilizar Créditos” será 
reativada no próximo dia 17, por causa da 
contabilização dos valores. 

Os créditos liberados no mês de outubro 
são referentes às compras realizadas no 2º 
semestre de 2016. As quantias fi cam disponí-
veis por cinco anos e podem ser utilizados a 
qualquer momento nesse período. Já as insti-
tuições sem fi ns lucrativos, que fi zeram com-
pras próprias ou tiveram doações de notas 
fi scais, receberão os créditos referentes ao 1º 
semestre de 2017.

Uma opção é utilizar os créditos do progra-
ma Nota Fiscal Paulista para abater ou qui-
tar o Imposto sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores, o IPVA, do próximo ano. 



Pindamonhangaba, 17 de outubro  de 2017 Tribuna do Norte 3

ariedadesV

O sinal digital de TV 
já está disponível e ha-
verá o desligamento do 
sinal analógico para os 
aparelhos. Desde o início 
de setembro, a empresa 
Seja Digital - responsável 
pela operacionalização da 
migração e também por 
campanhas e ações de 
conscientização - está ofe-
recendo para a população 
kits gratuitos com ante-
nas, conversores digitais 
e controles remotos para a 
substituição.

Têm direito a receber o 
kit gratuitamente pessoas 
que são benefi ciárias de 
programas sociais do Go-
verno Federal e se enqua-
dram no perfi l indicado: 
por exemplo, que tem o 
NIS (Número de Inscrição 
Social) e é cadastrado em 
programas como “Bolsa 
Família”, “Minha Casa, 
Minha Vida”, “Pronatec”, 
entre outros.

De segunda a sexta-fei-
ra, representantes da em-
presa “Seja Digital” estão 

Famílias devem procurar o Cras 
para receberem “Kit Digital”

nos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) de Pindamonhan-
gaba orientando a popu-
lação sobre o processo 
de agendamento para a 
retirada dos kits. Esses 
profi ssionais informam os 
documentos necessários 
para a pesquisa, realizam 
o agendamento e tiram to-
das as dúvidas relaciona-
das à entrega do kit.

Mesmo com todas es-
sas facilidades, de acordo 
com informações da em-
presa, a procura nos locais 
ainda é baixa. Vale ressal-
tar que este é um direito 
da população, basta ape-
nas que as pessoas com-
pareçam aos locais infor-
mados para realizarem a 
pesquisa e o agendamen-
to, caso ela esteja no perfi l 
de benefi ciária.

A programação ofere-
cida pelos canais abertos 
será transmitida somente 
através do sinal digital na 
região a partir do dia 29 
de novembro de 2017.

A Vigilância 
Epidemiológica 
da prefeitura 
está atendendo 
em nova 
sede: rua Dr. 
Laerte Machado 
Guimarães, 590, 
Vila Bourghese. 
O setor está 
junto com o 
Departamento 
de Proteção 
aos Riscos 
e Agravos 
à Saúde, a 
Vigilância 
Sanitária 
e o Cerest. 
Para mais 
informações, o 
telefone é o 
3643-4565.

VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
EM NOVA SEDE

Além dos Cras, há 
informações no site: 

sejadigital.com.br/kit 
ou telefone 147. 

É preciso estar 
com o número 

do NIS em mãos 

O cadastro antecipado do ano 
letivo de 2017 deve ser feito pre-
sencialmente em uma das escolas 
da Rede Estadual de Ensino até 31 
de outubro. Há vagas em Pinda-
monhangaba para o Ensino Fun-
damental (6º ao 9º ano) e Ensino 
Médio (1ª a 3ª série), além da mo-
dalidade de Jovens e Adultos (EJA).

A matrícula antecipada é vá-
lida a estudantes que estão vindo 
de escolas particulares, federais 
e de outros Estados. No caso de 
menores de 18 anos, a matrícula 
só poderá ser feita por pais ou res-
ponsáveis. 

Os interessados devem infor-
mar o nome completo do estudan-
te, data de nascimento, endereço 
residencial e telefone para contato. 

A Alesp (Assembleia Legis-
lativa de São Paulo) aprovou, 
no último dia 11, o projeto de 
lei 860/2016, que altera a lei 
12.730/2007, que proibia o uso 
de celulares em escolas estadu-
ais. Com as mudanças, crianças 
e jovens dos ensinos  Funda-
mental e  Médio poderão utilizar 
aparelhos em sala de aula em 
atividades pedagógicas e orien-
tadas por educadores. Agora, o Matrículas antecipadas 

para Rede Estadual de 
Ensino vão até o fi m 
do mês

A secretaria também reco-
menda a apresentação dos docu-
mentos de certidão de nascimen-
to e comprovante de residência. 
A confi rmação da matrícula será 
divulgada até dezembro. Para 
aqueles que já estudam na Rede 
Estadual em 2016 o cadastro é 
automático.

Atualmente, estão matricula-
dos na rede estadual paulista cer-
ca de 3,8 milhões de estudantes. 
Além das modalidades regular e 
de jovens e a adultos, São Paulo 
mantém um modelo inovador de 
Tempo Integral. São mais de 500 
unidades com jornada diária de 
até 9 horas e meia, professores 
em dedicação exclusiva e discipli-
nas eletivas.

Aprovada lei que 
libera o uso do 
celular nas escolas 
estaduais

projeto de lei segue para sanção 
do governador.

Até outubro de 2018, todas as 
escolas estaduais serão equipadas 
com sistema wifi  e banda larga. A 
instalação da internet sem fi o terá 
início nas salas dos professores e 
de informática. As unidades que 
participam do ‘Escola da Família’ 
também poderão utilizar a cone-
xão aos fi ns de semana, em áreas 
indicadas por cada equipe gestora.

Os kits só podem ser 
retirados na agência dos 
Correios após o agenda-
mento nas unidades do 
Cras ou pelo telefone. 
Em Pindamonhangaba, a 
agência dos Correios fi ca 
na praça Barão do Rio 
Branco, no centro.

LOCAIS PARA AGEN-
DAMENTO:

Cadastro Único - rua 
Euclides de Figueiredo, 
92, Alto Cardoso

Cras Araretama - 
rua José Alves Pereira 
Sobrinho, 31, residencial 
Primavera

Cras Castolira - rua 
Regina Célia Pestana 
César, 218, Castolira

Cras Centro - rua Dr. 
Laerte de Assunção Jú-
nior, 51, Campo Alegre

Cras Cidade Nova 
- rua Bonsucesso, 79, Ci-
dade Nova

Cras Moreira César - 
rua Carlos Augusto Macha-
do, 63, Moreira César

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Alunos podem utilizar celular em atividade pedagógica

A rede tem cerca de 3,8 milhões de estudantes
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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. 

 
 

 

RESOLUÇÃO CMAS N° 54,  DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO 

MDS/IGD/SUAS/PBF - 2016 

 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo 

com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de 

Março de 1999 e,  

 Considerando a apresentação técnica realizada pelo Órgão Gestor na 9ª Reunião 

Extraordinária deste Conselho, realizada em 27 de setembro de 2017; 

 Considerando a análise e o preenchimento do relatório de parecer do Conselho, 

efetuado na 10ª Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada em 11 de outubro de 2017. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Físico Financeiro MDS/IGD/SUAS/PBF – 

2016, com base na apresentação realizada pelo Órgão Gestor, na data de 27 de setembro de 

2017 e análise do relatório de parecer do Conselho, efetuado na 10ª Reunião Extraordinária 

deste Conselho, realizada em 11 de outubro de 2017. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017. 

 

 

Amauri Monteiro 

Presidente 

 

 

CHAMAMENTO 2 COL POR 15 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.061, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a doação de área para a empresa GOLDEN MOTOS LTDA, e dá outras 
providências.

Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à empresa GOLDEN 
MOTOS LTDA, parte do lote n° 05 e 06, da Quadra “B”, do Loteamento denominado 
“Loteamento Industrial”, situado nesta cidade, com frente para a Rua Um (01), 
medindo 14.686,87m2 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e seis metros e oitenta e 
sete decímetros quadrados), conforme descrições a seguir: 

“Terreno desmembrado de área maior, composto por parte do Lote 05 e 06 da Quadra 
“B” do Loteamento Industrial, situado na Rua Uelson de Freitas Ramos, antiga rua 
um, para onde mede 56,40m (cinquenta e seis metros e quarenta centímetros); do 
lado direito de quem da referida rua o terreno olha mede 182,90m (cento e oitenta 
e dois metros e noventa centímetros), confrontando com a área remanescente 
composta de parte dos terrenos nº 05 e 06; do lado esquerdo mede 188,20m (cento e 
oitenta e oito metros e vinte centímetros), confrontando com o Lote 04 e, nos fundos, 
mede 104,20m (cento e quatro metros e vinte centímetros), confrontando com a viela 
sanitária; encerrando a área de 14.686,87m2 (quatorze mil, seiscentos e oitenta 
e seis metros e oitenta e sete decímetros quadrados), cadastrada na Prefeitura 
Municipal sob a sigla SO.31.12.01.011.00.”

Parágrafo único –  A área descrita no caput será doada com o objetivo único de 
implantação das instalações da GOLDEN MOTOS LTDA.

Art. 2º  A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de implantação em 06 
(seis) meses, contados a partir da liberação pela Prefeitura, e a concluir a instalação 
no prazo estabelecido no cronograma físico-fi nanceiro de obras, sob pena de assim 
não procedendo, reverter a área doada ao patrimônio municipal, independentemente 
de indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo único –  A área a ser construída será de 1.200,00 m2 (um mil e duzentos 
metros quadrados), realizada conforme cronograma apresentado. 

Art. 3º  Interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos 
ou não, reverterá a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de 
indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial.

Art. 4º  Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a 
doação far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei n° 5.602, de 19 de dezembro de 
2013 e seus respectivos regulamentos.
                            
Art. 5º    Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
outubro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei 153/2017

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

PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017 
 

19 EXTRATO PARCERIA nº 21/2017 
 Processo Administrativo: nº 21.240/2017 

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

 Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a complementar o trabalho social 
com famílias realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
as famílias (PAIF) dos CRAS do município prevenindo a ocorrência de 
situação de risco social e fortalecendo a convivência familiar 
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$ 18.000,00 
 Data da assinatura : 02/08/2017 

20 EXTRATO PARCERIA nº 22/2017 
 Processo Administrativo: nº 21.094/2017 

 Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Convivência de Idosos de Moreira César - CIMC 

 Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a realizar o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculo de pessoas idosas, dando prioridade as 
encaminhadas pelos equipamentos públicos e associadas à CIMC, 
complementando o trabalho social com famílias realizado no Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral as Famílias (PAIF) do CRAS do 
Distrito, prevenindo a ocorrência de situação 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$ 7.200,00 
 Data da assinatura : 02/08/2017 

21 EXTRATO PARCERIA nº 23/2017 
 Processo Administrativo: nº 21097/2017 

 Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia 

 Objeto: 

Repasse da verba Estadual destinado a oferecer serviço de acolhimento 
provisório para as crianças afastadas do convívio familiar por meio de 
medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou cujas famílias 
ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de 
cumprir a função de cuidado e proteção, compreendidos no plano de 
trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Prazo: 28/02/2018 
 Valor: R$ 71.600,69 
 Data da assinatura: 02/08/2017 

22 EXTRATO PARCERIA nº 24/2017 
Processo Administrativo: nº 21.257/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo 

Objeto: 
Repasse de verba Municipal destinado ao suporte à Instituição de Longa 
Permanência de Idosos - ILPI, sendo este um serviço de acolhimento 
institucional direcionado a atender idosos com vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados, a fim de garantir-lhes proteção integral, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 100.388,52 
Data da assinatura : 03/08/2017 

23 EXTRATO PARCERIA nº 25/2017 
Processo Administrativo: Nº 21.100/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado ao desenvolvimento do projeto 
Obra Padre Vita, que visa o serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos com crianças e adolescentes (de 06 a 11 anos) em situação de 
vulnerabilidade social e que sejam moradores de bairros vinculados ao 
CRAS Centro e CRAS Castolira, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 04/08/2018 
Valor: R$ 22.957,20 
Data da assinatura : 04/08/2017 

24 EXTRATO PARCERIA nº 26/2017 
Processo Administrativo: Nº 21.238/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu 

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado ao suporte, ao serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos, oferecendo as crianças e 
adolescentes atividades lúdicas, culturais e esportivas, que visam a 
prevenção de situações de risco e superação das condições de 
vulnerabilidade social, compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 38.480,40 
Data da assinatura : 03/08/2017 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP.: 12400-400   –   Tel/Fax: (12) 3644-1565 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 

Portaria Interna nº 02/2017, de 10 de outubro de 2017. 
 

                              Aprova Regimento Escolar e homologa Plano de Gestão. 
 
 

  O Secretário de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na LF 9394/96, alterada pela Lei Federal 11.274/2006, 
Indicação CEE 09/97 e 13/97, Deliberação CEE 10/97, Decreto Municipal nº 5.256/2015 e à 
vista da análise técnico-pedagógica emitida pela Comissão de Especialistas da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Escolar e homologado o Plano de Gestão para o 

quadriênio 2016-2019 da Escola de Educação Infantil “Brincando e Aprendendo”, sito à Rua 
Major José dos Santos Moreira, Vila Bourghese, em Pindamonhangaba, mantida pela empresa 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF BRINCANDO E APRENDENDO SC LTDA-ME, 
CNPJ/RF 60.134.194/0001-40, com os segmentos Creche e Pré-Escola. 

 
Art.2º - A Secretaria de Educação e Cultura zelará pelo fiel cumprimento das normas 

estabelecidas no Regimento Escolar objeto desta Portaria. 
 
Artº 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroagindo seus efeitos 

a partir do início do ano letivo de 2016. 
 

 

 
 
 

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2017. 
 
 
 

Júlio César Augusto do Valle 
Secretário de Educação e Cultura. 
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A primeira fase do paga-
mento do Programa de Inte-
gração Social (PIS) começa 
nesta terça-feira (17) para 
idosos com mais de 70 anos 
titulares de conta corrente ou 
poupança individual na Caixa 
Econômica Federal. A partir 
de quinta (19), os demais te-
rão acesso aos valores. 

Podem sacar os recursos 
das cotas da conta individual 
de participação os trabalha-
dores com carteira assinada 
cadastrados no Fundo PIS/
Pasep entre 1971 até 4 de 
outubro de 1988. Os cotistas 
que são também clientes da 
Caixa vão receber os valores 
automaticamente dois dias 
antes da data do cronograma 
de pagamentos.

A idade mínima para o sa-
que diminuiu de 70 para 62 
anos para mulheres e 65 anos 
para homens, tanto das cotas 
do PIS quanto do Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep). 

Pagamento do PIS/Pasep para 
idosos começa nesta terça-feira

PASEP
Os benefi ciá-

rios do Pasep se-
guirão calendário 
semelhante ao do 
PIS. Os correntis-
tas do Banco do 
Brasil com 70 anos 
ou mais também 
vão receber os va-
lores já nesta terça 
(17), de forma au-
tomática.

Os demais 
podem sacar as 
quantias na quinta 
(19). Aposenta-
dos da Reserva 
ou Reforma Militar 
recebem a partir 

COMO SACAR
Antes de procurar alguma 

unidade bancária, a Caixa su-
gere que os trabalhadores ve-
rifi quem o portal com informa-
ções sobre o PIS. Para quem 
tem até R$ 1,5 mil para rece-
ber, os saques podem ser fei-
tos direto no autoatendimento 
da Caixa, apenas com a Se-
nha Cidadão, ou em loterias 
e unidades Caixa Aqui com o 

Cartão Cidadão, Senha Cida-
dão e documento ofi cial.

Já para valores de até R$ 
3 mil, os cidadãos precisam do 
Cartão do Cidadão e Senha 
Cidadão no autoatendimento, 
além do documento de identi-
fi cação nas loterias e unidades 
Caixa Aqui. Saques acima de 
R$ 3 mil só poderão ser feitos 
na agência, com apresentação 
de documento ofi cial.

de 17 de novembro, enquanto 
homens a partir de 65 anos e 
mulheres a partir de 62 podem 
retirar os valores em 14 de de-
zembro. Todos os cotistas que 
possuírem conta corrente ou 
poupança no BB irão receber 
o crédito dois dias antes auto-
maticamente.

Divulgação 

Os benefi ciários do Pasep seguirão calendário semelhante ao do PIS
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Biblioteca do Bosque promove 
“Semana de Incentivo à Leitura”

Encontro Cultural 
RAIS será dedicado 
ao Mês da Criança

No dia 21 de outubro, a 
Rede de Aprendizagem e 
Inovação em Sustentabili-
dade (RAIS) promoverá o 
“1° Encontro Cultural RAIS” 
com muitas atividades es-
peciais dedicadas ao “Mês 
da Criança”. O encontro é 
gratuito e acontecerá das 15 
às 18 horas na Casa Patchô.

O objetivo é vivenciar 
narrativas capazes de agu-
çar a imaginação e fazer 
os participantes viajarem 
sem sair do lugar, trazer 
brincadeiras que desper-
tem a criança que habita 
dentro de cada um e valo-
rizar a natureza das crian-
ças de hoje.

A programação contém 
contação de histórias com 
Laila Gama, oficina de pin-
tura com a artista plástica 
Bhavani, brincadeiras com 
o Núcleo de Recreação da 
Cia. Teatro Severina e ofi-
cina de Bambolê com João 
Victor, membro do grupo 
Psicolare. Haverá também 
lanche colaborativo.

O encontro é aberto 
para o público em geral. A 
Casa Patchô fica localiza-
da na rua Ignácio Henri-
que Romeiro,16, Chácara 
da Galega.

COLABOROU COM O
 TEXTO JENNIFER GONÇALVES

A Biblioteca Pública Munici-
pal “Vereador Rômulo Campos 
D’Arace”, no Bosque da Prin-
cesa, promoverá uma progra-
mação repleta de atividades em 
comemoração à “Semana Muni-
cipal de Incentivo à leitura”, de 
dia 23 a 29 de outubro.

As bibliotecas municipais 
buscam incentivar a leitura da 
população dando acesso livre 
aos leitores e não leitores de to-
das as idades. “Durante essa se-
mana, a biblioteca estará de por-
tas abertas realizando diversas 
atividades para que as pessoas 
possam manifestar seu desejo 
na arte de ler. Ler é participar 
e conviver, usufruir dos livros, 
dos contos, histórias, desafios, 
memórias, lembranças... A via-
gem nos livros nos faz conhecer 
lugares, histórias apaixonantes 
e até histórias que nos levam a 
sentir calafrios. Esse é o mundo 
dos livros, esse é o mundo das 
bibliotecas”, comenta a coorde-
nadora da biblioteca, Carmen 
Pamplim.

Programação

Na segunda-feira (23), será 
realizada uma distribuição de li-
vros do Projeto Andalivros com 
o apoio da Fabad. Essa distri-
buição será realizada nas ruas 
em pontos estratégicos, como 
praças e pontos de ônibus.

Biblioteca do Bosque é um dos locais que receberão atividades

A Escola Municipal Profª Isa-
bel do Carmo Nogueira participa-
rá, no período da manhã, de uma 
sessão de cinema dos “Livros que 
viraram filme”. Já a praça Mon-
senhor Marcondes receberá a 
“Árvore do saber”, com frases e 
resenhas de livros com intuito de 
estimular a população, que pode-

rá buscar o livro na biblioteca.
A distribuição de livros conti-

nua na terça-feira (24), que conta 
também com a exibição da peça 
“O mágico de Oz” na Brinquedo-
teca Educarte, com a presença dos 
alunos da Escola Municipal Dulce 
Pedrosa Romeiro Guimarães.

A quarta-feira (25) terá uma 

programação mais extensa, 
com a distribuição de livros e 
a “História com a vovó” na bi-
blioteca. No período da manhã, 
a professora Vânya D’Arace 
contará a história do livro “Um 
apólogo” de Machado de Assis 
para as crianças da escola Dulce 
Pedrosa. No período da tarde, a 

professora Maria Lúcia Gual-
da Teixeira contará a história 
“João e o pé de feijão” para os 
alunos do Colégio Mestre, em 
seguida a professora Vânya 
retorna para contar a história 
para os alunos da escola Dulce 
Pedrosa. No período da noite, 
a escola Julieta Reale, no Cas-
tolira, receberá uma Oficina de 
Trovas com o dr. José Valdez 
de Castro Moura.

Na quinta-feira (26), a dis-
tribuição de livros continua e 
a Oficina de Trovas com o Dr. 
Valdez será no período da noite,  
com a participação dos alunos 
da EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) da Escola Municipal 
Manoel César Ribeiro.

A distribuição de livros do 
projeto Andalivros, com o apoio 
da Fabad, se encerra na sexta-
feira do dia 27. No sábado, dia 
28, haverá um estande na Praça 
Monsenhor Marcondes e no do-
mingo, dia 29, a feira de livros 
realizada todos os meses na bi-
blioteca.

Dos dias 27 a 31 será realiza-
da uma distribuição de livros no 
almoxarifado para os funcioná-
rios da prefeitura durante a en-
trega das cestas.

Todos os eventos são gratui-
tos e abertos ao público em ge-
ral. Em caso de dúvidas, basta 
entrar em contato com a Biblio-
teca Vereador Rômulo Campos 
D’Arace pelos telefones 3643-
2399 ou 3645-1701.

ALUNOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
VISITAM MUSEU DE PINDA

COLABOROU COM O 
TEXTO JENNIFER GONÇALVES

Em setembro, os alunos 
da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Professora  
Elizabete de Paula Honora-
to, de São José dos Campos, 
visitaram o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.

Com a supervisão da pro-
fessora responsável, Iris Fer-
reira, 90 alunos estavam pre-
sentes e foram divididos em 
grupos de 25 pessoas. No tour 
monitorado pelo coordena-
dor do museu, José Caramez, 
os alunos puderam aprender 
sobre a história do museu e 
de todo o acervo presente no 
local, além de compreender 
melhor a história e cultura da 
cidade.

Após o passeio no museu, 
os visitantes conheceram 
também o Bosque da Prin-
cesa.

Os estudantes 
puderam 

conhecer e 
aprender sobre o 

prédio histórico

Divulgação

Divulgação



otidianoC
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2017

Polícia investiga morte de professor 
de muay thai no bairro Araretama

A polícia está investigando 
o assassinato de um professor 
de muay thai, morto a tiros na 
tarde de sábado (14) no bairro 
Araretama. Cleiton Alves Lo-
pes foi assassinado por volta 
das  14 horas na rua Padre Hel-
vecio Azevedo Toffuli, onde o 
homem atuava como professor 
da arte marcial em um projeto 
social.

Segundo a Polícia Militar, a 
vítima, de 38 anos, foi atingida 
por ao menos cinco disparos - 
quatro na região do tórax e um 
na cabeça. O professor chegou 
a ser socorrido, mas não resis-

Pinda ganha novo 
curso preparatório 
para prova da PM

No fim de novembro, acon-
tece o concurso para ingresso 
de oficiais da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo no bacha-
relado em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Públi-
ca, conhecido como concurso 
do “Barro Branco”. Trata-se de 
um concurso visado e de alta 
concorrência – para a turma de 
2016, para as pouco mais de 130 
vagas abertas, houve mais de 22 
mil candidatos, entre homens e 
mulheres. Para a edição deste 
ano, a Fabad  (Faculdade Bíblica 
das Assembleias de Deus) pro-
moverá a partir deste mês um 
curso preparatório, de caráter 
intensivo, para quem prestará o 
concurso.

Serão 70 horas de aulas no 
total, divididas entre sextas-fei-
ras e sábados. As aulas do curso 

preparatório iniciaram no dia 13 
de outubro (sexta-feira) e irão 
até dia 18 de novembro, um dia 
antes da prova. O material didá-
tico utilizado em sala será pro-
duzido pelos professores e terão 
como base o edital de cada con-
curso e com exercícios anterio-
res das provas. Durante as aulas 
serão utilizados ainda vídeos e 
exposição em data show.

O concurso da Polícia Militar 
de São Paulo é uma oportunida-
de para quem busca um cargo 
público com estabilidade e boa 
remuneração. São 2.200 vagas, 
o salário é de até R$ 3.034,05.

Os interessados podem obter 
mais informações no site www.
fabad.edu.br, pelo telefone (12) 
3644-5172, ou se dirigindo até a 
instituição, no endereço rua São 
João Bosco, 1.114, Santana.

Carreira na PM é bastante procurada por quem busca 
estabilidade financeira

Detonação para escavar túnel 
na Nova Tamoios é acionada

A detonação para abrir 
o  segundo túnel mais 
extenso da Nova Tamoios 
Contornos foi realizada na 
última sexta-feira (13). O 
governador Geraldo Alck-
min acionou o dispositivo 
de detonação que permitirá 
o encontro das escavações 
do Túnel 301, que terá 2,27 
quilômetros.

Considerado um dos 
grandes desafios da Nova 
Tamoios Contornos, princi-
palmente em razão das ca-
racterísticas de relevo e da 
dificuldade de acesso ao em-
boque Sul, o Túnel 301 está 
localizado num segmento 

de encosta bastante íngre-
me, sob o Parque Estadual 
da Serra do Mar. Ele fará 
a ligação dos emboques e 
conectará os bairros da 
Enseada, na Costa Norte, 
ao São Francisco, na região 
central de São Sebastião. 

As equipes de engenharia 
mantiveram os avanços da 
escavação apenas num senti-
do (de norte a sul) em apro-
ximadamente 98% da obra. 
Normalmente, o trabalho é 
realizado a partir das duas 
extremidades até se encon-
trarem em algum ponto no 
interior do maciço. A medida 
foi adotada em razão das di-

ficuldades para se construir 
um caminho de serviço por 
onde as equipes pudessem 
chegar até a extremidade sul 
do túnel e para diminuir o 
fluxo de veículos pesados em 
ruas residenciais do bairro 
de São Francisco, em São 
Sebastião.

O empreendimento in-
tegra um pacote de inves-
timentos do Governo do 
Estado voltados ao desen-
volvimento da economia e 
do turismo do litoral norte 
paulista, e criará uma nova 
alternativa para o acesso a 
Caraguatatuba e São Sebas-
tião.

Local é considerado um dos grandes desafios da Nova Tamoios

Gilberto Marques/A2img

tiu aos ferimentos e morreu no 
hospital.

O corpo da vítima foi levado 
ao Instituto Médico Legal de 
Taubaté e foi liberado no iní-
cio da manhã de domingo após 
passar por autopsia. O enter-
ro aconteceu às 15 horas, em 
Taubaté.

Além de dar aulas de luta, 
Cleiton trabalhava como segu-
rança no Sindicato dos Condu-
tores de Ônibus de São José dos 
Campos.

A PM informou ainda que, 
de acordo com a família, ele 
era tranquilo e muito querido 
pelos amigos e os alunos do 
projeto social. A família des-
conhece a motivação do crime 
e tenta entender o que aconte-
ceu, já que a vítima não tinha 
comentado nada de diferente 
nos últimos dias e não tinha 
desavenças.

O professor era casado e dei-
xa quatro filhos.

Professor atuava em 
projeto social

Divulgação

Arquivo pessal
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Mais de 5 mil pessoas parti-
ciparam da festa das Crianças, 
realizada no dia 12 de outu-
bro, no Centro Esportivo “João 
do Pulo”. Diversas atividades 
gratuitas foram realizadas no 
local, que teve grande rotati-
vidade de público em todos os 
ambientes do centro esportivo.

A equipe da Semelp organi-
zou atividades para crianças de 
todas as idades tanto na área 
externa quanto no ginásio do 
“João do Pulo”. Brincadeiras, 
apresentações artísticas, músi-
ca, jogos recreativos e até pis-
cina estiveram à disposição das 
crianças, com toda a segurança 
e supervisão dos professores e 
monitores da Secretaria de Es-
portes e Lazer da Prefeitura, 
além do apoio dos Bombeiros, 
da Brigada, da Guarda Munici-
pal, da Polícia Militar e do De-
partamento de Trânsito.

“Festa das Crianças” reúne 5 
mil pessoas no “João do Pulo”

MENINAS DA GINÁSTICA 
RÍTMICA COMEMORAM 
“DIA DAS CRIANÇAS”

COLABOROU COM O TEXTO JENNIFER GONÇALVES
 Na última quarta-feira (11), as alunas da ginástica 

rítmica da Semelp participaram de uma confraternização 
em comemoração ao “Dia das Crianças” no Ginásio de 
Esportes Professora Raquel Carvalho Pereira da Rocha 
Machado “Raquelzão”.

O evento realizado pela Semelp com apoio voluntário 
presenteou as meninas com um “Dia de Princesa”. Elas 
ganharam pintura facial, maquiagem, cabelo e pintura de 
unhas, puderam também brincar em uma cama elástica, 
além de participar de um lanche com cachorro quente, 
pipoca, algodão doce e diversos outros doces.

Algumas mães observavam as meninas muito orgulho-
sas e aprovaram a confraternização. “É excelente para as 
crianças, ver todas juntas, além de valorizar as meninas 
que sempre vão aos treinos e se esforçam tanto“, comen-
tou Rosiane Terra, mãe da aluna Tamires Terra Ramos.

“Eu acho maravilhoso. Minha fi lha quis muito partici-
par, todas gostam muito e merecem”, contou Gisele de Fa-
tima Silva, mãe da aluna Natali Cristine Silva de Oliveira.

As alunas participaram de todas as atividades que bus-
cava ressaltar a feminilidade com muita diversão.

A atleta Julia Rodrigues, de 9 anos, comenta que as 
aulas normalmente são divertidas mas que hoje tinha 
alguns diferenciais que tornou tudo ainda mais prazero-
so. Já a atleta Maria Eduarda Subtil, de 15 anos, acredita 
que a confraternização serve como estímulo para as que 
ainda não são atletas. “É uma experiência única para as 
meninas que estão iniciando, serve de incentivo para elas 
continuarem”, disse.

“Fizemos para unir as meninas do treinamento e do 
social, dessa forma elas passam por um entrosamento e 
por troca de experiências. O social pode assim, fi car mais 
perto do treinamento”, explicou a responsável pela ginás-
tica rítmica, Simone Ferreira Rosa.

As meninas da ginástica rítmica participaram de diversas 
atividades em comemoração ao “Dia das Crianças”

De acordo com o secretário 
do Esportes, professor Everton 
Chinaqui, o evento foi mais uma 
vez um grande sucesso, assim 
como a festa realizada no Cen-
tro Esportivo “Zito”, no domin-
go dia 8. “Agora, nossa intenção 
é nos organizarmos para, nos 
próximos anos, levarmos essa 
festa também para os outros 
centros esportivos da cidade, lo-
calizados nos bairros do Arare-
tama e Cidade Nova”, informou.

Entre as atrações mais dis-
putadas da festa estiveram 
o futebol de sabão, tobogã, 
pula-pula, jogos recreativos, 
maquiagem de rosto, unhas 
artísticas, cabelo artístico, ca-
ricatura, escoteiros, espaço 
da Brinquedoteca e biblioteca 
(para as crianças menores), 
apresentações de dança, zum-
ba e Dj Yago, que animaram o 
público das 13h30 às 18 horas.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O projeto “Trilhos Pedagó-
gicos: História e Cidada-
nia” é uma iniciativa da 

Secretaria de Educação e Cul-
tura de Pindamonhangaba com 
a parceria da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão (EFCJ) e 
tem, como objetivo, conhecer a 
história da ferrovia, sua impor-
tância para o desenvolvimento 
da cidade e vida das pessoas, 
ancorado em três eixos: história 
regional, meio ambiente e meio 
de transporte.

Neste ano, 37 turmas do 
quinto ano do período da ma-
nhã participarão do projeto até 
o fi nal do mês de novembro, 
contemplando 844 alunos. As 
viagens de trem com saída da 
estação até o balneário Reino 
das Águas Claras acontecem as 
quartas e as sextas-feiras, com 
saída às 8h30 e retorno à esta-
ção previsto para as 11h15. As 
crianças são transportadas até 
a Estação pelos micro-ônibus da 
Secretaria de Educação. Antes 
do embarque no trem, os alu-
nos visitam o Museu da Esta-
ção, onde objetos e documentos 
contam a história da Estrada de 
Ferro.

O aprendizado acontece mis-
turado a muitas descobertas no 
trajeto e no local, como pela ale-
gria presente, estampada pelos 
sorrisos nos rostos! A professora 
Isabel Moraes “Bel”, da Escola 
Municipal “Odete Corrêa Madu-
reira”, bairro Morumbi, diz ter 
sido um dia especial, já que todos 
estavam empolgados com o pas-
seio, e que apenas cinco alunos 
haviam andado de trem. “Fica-
ram encantados vendo de perto 
a estação, os objetos do museu e 
o fi lme que pudemos assistir na 
escola, através de pesquisa feita 
na internet. O passeio de trem foi 
muito divertido e enriquecedor, 
assim como a visita ao balneá-
rio. Apreciamos o caminho, sen-
tamos à beira do rio Piracuama 
para admirar e sentir a paisagem 
e para partilhar ideias. Vimos o 
quanto nosso município é repleto 
de belezas naturais e o quanto é 
importante conhecer para preser-
var. Gratidão aos envolvidos no 
processo pela oportunidade de 
aprendizagem.”.

Para a professora Fernanda 
Ataíde, da escola “Prof. Lauro Vi-
cente de Azevedo”, no Liberdade, 
a conclusão do projeto “Trilhos 
Pedagógicos” dialogou com os 
conteúdos trabalhados em sala, 

Projeto “Trilhos Pedagógicos: 
História e Cidadania”

Professores e alunos têm experiência ímpar com iniciativa pedagógica e de lazer

especialmente nas aulas de Ciên-
cias Humanas e Naturais (CHN), 
referente a criação e construção 
das ferrovias. Destaca que “os 

alunos puderam compreender 
as outras funções e avanços que 
a estrada de ferro trouxe para a 
sociedade. Em especial a ‘Estra-

da de Ferro Campos do Jordão’ 
que, além de ser um meio usado 
inicialmente por pessoas adoen-
tadas em busca de cura, impul-
sionou o desenvolvimento local. 
Conhecer o trajeto da ferrovia e 
também o balneário ‘Reino das 
Águas Claras’ fomentou nos alu-
nos o cuidado e a valorização da 
história local, patrimônios pú-
blicos fazendo-os pertencentes e 
responsáveis pela preservação e 
conservação de sua própria his-
tória”, fi naliza.

Duas alunas da escola “Prof. 
Lauro Vicente de Azevedo” dão 
seus depoimentos: “Eu adorei o 
passeio de bondinho até o bal-
neário Reino das Águas Claras. 
Nós vimos várias coisas do con-
teúdo de CHN, e eu adoro ciên-
cias. Além disso, vimos várias 
estátuas... Não entendo porque 
os vândalos destroem um lugar 
tão belo em vez de aproveitar a 
vista tão linda do balneário...”, 
salienta Maria Luzia de Faria 
Garcia Fernandes. Já para a alu-
na Ketlen Kauany da Silva, “O 
passeio veio na hora certa pois 
estávamos estudando sobre a 
estrada de ferro que liga Pin-
damonhangaba a Campos do 
Jordão. Era através da estrada 
de ferro que eles transportavam 
pessoas doentes para se curar 

em Campos do Jordão, que tem 
um clima mais frio pois está aci-
ma do nível do mar..”.

Projeto será ampliado

Para o próximo ano, esse pro-
jeto será ampliado, como outros 
que visam explorar diferentes 
ambientes de nosso município, 
contribuindo para as estratégias 
de aprendizagem utilizadas pe-
los nossos professores e valori-
zando nossos patrimônios ma-
teriais e imateriais.

No período da tarde dos dias 
30 e 31 de agosto os professores 
do 5º ano participaram da forma-
ção na Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, sendo que no dia 30 os 
professores conheceram um pou-
co da história da ferrovia através 
da visita ao museu e de dados 
apresentados na Ofi cina pelo di-
retor da Estrada de Ferro, Ayrton 
Camargo e Silva. Para Ayrton, 
“A parceria estabelecida entre a 
EFCJ e a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Pindamo-
nhangaba é da maior importân-
cia, visando desenvolver ações 
educativas em conjunto que 
sensibilizem os alunos da rede 
pública à história e importância 
da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão para a história do Vale do 
Paraíba, para a importância do 
transporte regional e para o meio 
ambiente, com grande infl uência 
para o turismo e para o dia a dia 
da população usuária de seus ser-
viços. Busca-se assim aproximar 
a EFCJ das futuras gerações da 
cidade, de forma que elas conti-
nuem, a valorizar a importância 
dessa ferrovia.”

O secretário de Educação  e 
Cultura, professor Júlio Valle 
salienta que “resgatar elemen-
tos particulares da história da 
nossa cidade e da nossa região é 
fundamental para garantirmos 
que nossas crianças sintam a 
relação de pertencimento com 
a cidade e também para que 
possam perceber que a história 
nacional, que é objeto de es-
tudo em nossas escolas, passa 
necessariamente pela história 
dos municípios”. Para ele, os 
“Trilhos Pedagógicos” cumprem 
exatamente essas funções.

De setembro a dezembro os 
alunos dos quintos anos terão 
a oportunidade de ampliarem 
seus conhecimentos sobre cida-
dania e turismo pelos trilhos da 
ferrovia.

Projeto mescla conhecimento e diversão
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