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Estudantes da Rede Estadual 
visitam museus da capital
Aliar cultura e educação em uma única experiência. Com essa proposta, o projeto “Conexões Culturais: 
museu, comunidade e escola” levará, no início de novembro, estudantes da Rede Estadual de Ensino de 
Pindamonhangaba a quatro museus localizados na capital paulista. PÁGINA 5

Além do Museu Afro Brasil, os alunos de Pinda conhecerão a Pinacoteca, o Memorial da Resistência e o Museu da Imigração

Escolas municipais 
recebem espetáculo 
sobre segurança 
no trânsito

Cidade celebra 
“Semana da Criança 
e do Adolescente”

ATLETAS DE PINDA SÃO CAMPEÕES 
DA TEMPORADA DE MOUTAIN BIKE

PÁGINA 5

Filhos únicos com irmãos
Na terceira 
reportagem 
da série 
especial “Mês 
das Crianças” 
vamos falar 
sobre os 
desafi os das 
famílias que 
têm fi lhos 
com grande 
diferença de 
idade.

Renata Galvão 
experimentou a 
maternidade em três 
décadas diferentes. 
Ela é mãe de Ana 
Beatriz, de 20 anos; 
Helena, de 11 anos; 
e o pequeno Judá, de 
um ano e meio
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IDOSOS SÃO 
AS PRINCIPAIS 
VÍTIMAS DE 
ATROPELAMENTOS 
NO ESTADO
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SHOPPING INICIA 
MONTAGEM DA 
DECORAÇÃO 
NATALINA
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Debate em família      

A Festa Literária Internacio-
nal de Parati (Flip), que se 
realizou de 1º a 5 de julho do 

ano de 2013, homenageou  um dos 
mais queridos e importantes poetas 
da nossa História Literária: Manuel 
Carneiro de Souza Bandeira Filho, ou 
simplesmente Manuel Bandeira.

    Nascido em Recife no dia 19 de 
abril de 1886, transitou por diferentes 
vertentes literárias escrevendo contos, 
prosa, crônicas, crítica literária e tradu-
ziu obras marcantes da Literatura e do 
Teatro Mundial. Publicou obras ines-
quecíveis como: ”A Cinza das Horas” 
(1914), ”Carnaval” (1915), ”Ritmo Dis-
soluto” (1924), “Libertinagem” (1930), 
”Itinerário de Pasárgada” e “De Poetas 
e Poesia” (1954). A sua obra traz ao 
mesmo tempo sentimentos ambíguos, 
com angústia, melancolia, esperança 
e alegria de viver, certamente refl e-
xos psicológicos da tuberculose que o 
acometeu na primavera da vida, aos 
27 anos de idade, que o fez percorrer 
vários centros especializados em busca 
da sua cura, inclusive o famoso sanató-
rio Cladavel na Suíça.

O BRILHANTISMO DE 
MANUEL BANDEIRA

 Foi muitos poetas em um só: o 
simbolista, o modernista, o poeta 
do cotidiano e místico, de forte ins-
piração religiosa. Na sua poesia ha-
via, portanto, espaço para todas as 
lembranças da infância, as situações 
da vida real, as que só existem em 
sonho, como aquela cidade mágica 
- Pasárgada, na qual, um homem 
simples podia ser amigo do rei. Que 
poeta não gostaria de ter escrito o 
seu “ Último Poema”,  “que fosse  ar-
dente como um soluço sem lágrimas 
ou que tivesse a beleza das fl ores 
quase sem perfume”?

    Guardo, na lembrança, alguns 
versos que escreveu para o seu ami-
go, o grande Mário Quintana, um 
primor de construção poética com 
belas aliterações e assonâncias:

“Meu Quintana, os teus cantares
Não são, Quintana, cantares:
São, Quintana, quintanares!

Quinta-essência de cantares...
Insólitos, singulares...
Cantares? Não! Quintanares!

Por isso, peço, não pares,
Quintana, nos teus cantares...
Perdão!Digo: Quintanares!”

Professor universitário, catedrá-
tico na Faculdade Nacional de Fi-
losofi a era um erudito, muito aces-
sível e querido pelos seus alunos. 
Deixou uma extensa obra como le-
gado, entretanto, a maior delas foi, 
certamente, a simplicidade da sua 
vida e da sua Poesia. Ensinou ao 
nosso Brasil que escrever simples 
e claro é uma virtude. Deixou-nos 
em 1968, mas, a sua poesia (que foi 
inclusive precursora do Modernis-
mo) continua atual, inspiradora, 
uma verdadeira escola para as no-
vas gerações.

Reprodução de internet

Shopping inicia montagem 
da decoração natalina
O tema deste ano será o “Parque do Noel”, que reunirá atrações que 
remetem a diversas gerações, incluindo uma roda-gigante de sete metros

O  Natal está chegando e o Pá-
tio Pinda começa a entrar no clima 
da data tão aguardada. Na terça-fei-
ra (24) teve início a montagem da 
decoração de Natal de 2017, que in-
cluirá uma roda gigante de sete me-
tros, um urso de pelúcia gigante de 
três metros,  uma árvore de natal de 
oito metros e diversas atrações den-
tro do “Parque do Noel”. 

Com um tema para agradar crian-
ças e adultos, o cenário da decoração 
natalina traz elementos dos parques 
infantis, que marcam a infância de 
diversas gerações. Com carrossel, 
um trenzinho do Noel e a roda gigan-
te – tudo pela primeira vez dentro 
do centro de compras. O “Parque do 
Noel” promete encantar a todos  em 
um espaço de 240 metros quadrados 
de pura diversão que fi cará instalado 
na Praça de Eventos.

O espaço do “Parque do Noel” 
será inaugurado no dia 5 de novem-
bro, quando está marcada a chegada 
do Papai Noel de helicóptero no es-
tacionamento do shopping. A partir 
dessa data, o ‘Bom Velhinho’ estará 
em seu trono, atendendo aos pedi-
dos dos pequenos.

Prazo para reforma de túmulos termina no sábado
A Prefeitura de Pindamonhanga-

ba, por meio da Secretaria Serviços 
Públicos e Departamento de Servi-
ços Municipais, informa que as re-
formas em túmulos no Cemitério 
Municipal poderão ser feitas até o 
dia 28 de outubro, das 7 às 17 horas.

Depois desta data, a Prefeitura re-
alizará serviços de limpeza no local. O 
horário de funcionamento do Cemité-
rio no dia 1 de novembro (Dia de To-
dos os Santos) será das 7 às 17 horas; e 
dia 2 (Finados), das 6 às 18 horas.

 A diretora de Serviços Municipais, 
Andreia Padovani Junquetti, pediu 
a compreensão de todos em relação 
aos prazos. “É importante respeitar a 
data limite, pois do dia 29 ao dia 31 
de outubro realizaremos uma grande 
limpeza no cemitério”, informou.O prazo para reformas de túmulos se encerra dia 28 de outubro

A decoração de Natal deste ano traz elementos de parques infantis

Divulgação

Divulgação

Uma iniciativa do Conselho Munici-
pal da Criança e do Adolescente e 
do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, a “1ª Semana 
da Criança e do Adolescente” de Pindamo-
nhangaba tem por objetivo “levar a um 
maior número de pessoas o trabalho do 
Conselho e das entidades que o compõem, 
bem como promover espaços de lazer, cul-
tura e informação para as crianças e para 
os adolescentes do município”.

Desde a abertura, ocorrida na última 
sexta-feira (20), uma série de atividades 
vem acontecendo para celebrar a data. 
São palestras, debates com psicólogos, 
apresentação de teatros, exibição de docu-
mentários e até “Passeio Ciclístico”.

Um dos assuntos tratados na “Mesa Re-
donda”, que acontecerá na próxima sex-
ta-feira (27), será “A redução da maiori-
dade penal e o aumento da internação de 
adolescentes em confl ito com a lei”. Tema 
relevante e atual, tendo em vista que a 
discussão é ampla e gera muita polêmica. 
É preciso debater o assunto com responsa-
bilidade.  

O encerramento da “Semana da Criança 
e do Adolescente” será no domingo (29), 
com um evento voltado para a comunida-
de, o “Domingo em Família”. De fato, ter 
uma família e poder contar com seu apoio 
é fundamental para a criança e para o 
adolescente.

Gerdau está entre as cinco 
“Melhores Empresas de 
Siderurgia para Trabalhar”

A Gerdau está entre as 
cinco “Melhores Empre-
sas para Trabalhar” na 
categoria Siderurgia, de 
acordo com o Guia VOCÊ 
S/A – As 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar. 
O reconhecimento foi 
conquistado pela análise 
das práticas de recursos 
humanos e o clima orga-
nizacional presencial que 
ocorreu durante os últi-
mos 10 meses. 

 “Essa importante con-
quista está vinculada à 
modernização cultural 
da empresa e à prática 
da metodologia ágil im-
plantada na Gerdau nos 
últimos anos. Esse mode-

lo contribui para a trans-
formação do mindset de 
cada colaborador, crian-
do um ambiente inova-
dor e empreendedor, por 
meio da fl exibilização e 
colaboração, os ciclos de 
criar, testar, errar rápido, 
aprender e mover adian-
te se tornam mais curtos, 
permitindo mais agilida-
de nos processos, proje-
tos e tomadas de decisão 
e, consequentemente, um 
maior engajamento de 
todos para o alcance dos 
objetivos do negócio”, 
destaca Francisco Fortes, 
vice-presidente de Pesso-
as e Desenvolvimento Or-
ganizacional.

O poeta Manuel Bandeira
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Aliar cultura e educa-
ção em uma única experi-
ência. Com essa proposta, 
a “Associação Parceiros 
da Educação”, com apoio 
da “Tomara Educação e 
Cultura”, lançou o proje-
to “Conexões Culturais: 
museu, comunidade e es-
cola”, que levará, no início 
de novembro, estudantes 
da Rede Estadual de Ensi-
no de Pindamonhangaba 
a quatro museus localiza-
dos na capital paulista.

Os alunos do Ensino 
Médio Integral da Escola 
Estadual Ryoitti Yassuda 
visitarão a Pinacoteca de 
São Paulo, o Museu Afro 
Brasil, o Memorial da Re-
sistência de São Paulo e 
o Museu da Imigração do 
Estado de São Paulo.

“Os quatro museus fo-
ram selecionados para 
possibilitar o alinhamen-
to das visitas ao conteú-
do curricular e fomentar 
debates entre os estudan-

Estudantes da Rede Estadual participam 
de visita educativa a museus da capital

Realizado pela “paRceiRos da educação”, pRojeto leva alunos da escola 
estadual Ryoitti yassuda a quatRo museus e centRos históRicos  

tes participantes”, explica 
a diretora executiva da 
“Parceiros da Educação”, 
Lúcia Fávero.

Antes e depois das vi-
sitas, os professores tam-
bém serão subsidiados 
com guias e roteiros peda-

gógicos para que haja con-
tinuidade desse aprendi-
zado em sala de aula. 

Uma equipe pedagógi-

ca acompanhará os estu-
dantes durante as visitas 
e terão o papel de reforçar 
os aspectos pedagógicos 

do projeto.
 Além da escola de Pin-

da, participarão das visi-
tas outras 19 escolas esta-
duais que já contam com 
o apoio da “Parceiros da 
Educação” localizadas na 
capital, região metropoli-
tana e interior. 

O projeto “Conexões 
Culturais: museu, comu-
nidade e escola” é uma 
realização da “Parceiros 
da Educação” e da Toma-
ra! Educação e Cultura 
por meio do Programa 
de Incentivo à Cultura 
do Estado de São Paulo 
(ProAC/ICMS – Governo 
do Estado de São Paulo) 
e conta com o patrocínio 
do Instituto Votorantim e 
apoio da Suzano Papel e 
Celulose e Grupo Pereira.

COLABOROU COM O TExTO 
JEnnIFER GOnçALVES

nos dias 7 e 8 de no-
vembro, quatro escolas 
municipais de Pindamo-
nhangaba receberão a 
peça de teatro “Trânsito 
Legal”. O espetáculo faz 
parte do projeto Diverte 
Teatro Viajante, com pa-
trocínio da Lei de Incen-
tivo à Cultura (Rouanet) e 
da MRS Logística.

As escolas Profª. Julie-

Escolas municipais 
recebem espetáculo 
sobre segurança no 

trânsito
ta Reale Vieira (Castolira), 
Profº. Elias Bargis Mathias 
(Araretama), Profº. Au-
gusto César Ribeiro (Vila 
Rica) e Profª. Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
mim (nova Esperança), 
receberão a peça que busca 
ensinar as crianças sobre 
segurança no trânsito. O 
tema é muito discutido na 
sociedade atual, já que é 
importante que as crian-
ças estejam seguras no dia 

COLABOROU COM O TExTO: 
VíCTOR BELMOnTE

A “1ª Semana da 
Criança e do Adolescen-
te” de Pindamonhanga-
ba ocorre entre os dias 
20 e 29 de outubro. A 
iniciativa é do Conselho 
Municipal da Criança 
e do Adolescente (CM-
DCA) e do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te (Fumcad).  

A abertura foi na sexta 
feira (20), na Câmara Mu-
nicipal de Pindamonhan-
gaba. no domingo (22), aconteceu 
o “1º Passeio Ciclístico em Moreira 
César”, com o sorteio de uma bici-
cleta no final do percurso.

“Este evento é uma iniciati-
va do CMDCA para levar a um 
maior número de pessoas o tra-
balho do Conselho e das entida-

des que o compõem, e também 
promover espaços de lazer, cul-
tura e informação para as crian-
ças e adolescentes da cidade”, 
afirma a presidente do CMDCA, 
Carla Henriete Piccolo.

na sexta-feira (27), 
às 19 horas, haverá 
“Mesa Redonda” no au-
ditório do Salesianos, 
às 19 horas. Os assuntos 
tratados serão: “A redu-
ção da maioridade pe-
nal e aumento da inter-
nação de adolescentes 
em conflito com a lei”. 

O encerramento da 
Semana será no domin-
go (29), às 13 horas, no 
Centro Esportivo do Ci-
dade nova. A comuni-
dade do bairro poderá 
participar do “Domingo 

em Família” – referência funda-
mental para a criança.

Durante toda a semana, em 
todos os eventos, o público po-
derá trocar um quilo de alimen-
to por um cupom para concor-
rer a vários prêmios, entre eles 
duas bicicletas. 

a dia e se tornem motoris-
tas conscientes no futuro.

Os agentes de trânsi-

A 
apresentação 
do espetáculo 

“Trânsito 
Legal” já 

visitou 
diversas 

cidades de 
todo o país

Pinda celebra “Semana da Criança e do Adolescente”

O Teatro Galpão será palco 
das apresentações desta quarta-
feira (25), a partir das 19 horas, 
com “Uma noite de espetácu-
los”, quando serão apresentadas  
diversas peças teatrais e  dança.

A programação continua na 
quinta-feira (26), com a exibi-
ção do documentário “O come-
ço da vida” e depois, debate so-
bre o tema com psicólogos.  Este 
evento será na Acip, às 19 horas.

to do “Ciência Divertida” 
orientam as crianças de 
forma interativa e lúdica, 

sobre as maneiras corre-
tas de agir diante de possí-
veis perigos, usando como 

exemplo as imprudências 
cometidas pelos motoris-
tas e pedestres. 

Facebook Ciência Divertida Brasil

A Pinacoteca de São 
Paulo será um dos 
destinos dos alunos de 
Pindamonhangaba

Divulgação

Divulgação

Solenidade de abertura da Semana na Câmara Municipal de Pindamonhangaba
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Vereadores Roderley Miotto, Ronaldo Pipas e Jorge da Farmácia participaram da Audiência Pública referente ao Projeto de Lei n° 138/2017, que 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 do município de Pindamonhangaba”.

Em mais de 3 horas 
de apresentação de da-
dos, números e índices 
e de diversos questiona-
mentos dos vereadores, 
a Câmara de Pindamo-
nhangaba realizou na 
manhã desta quarta-fei-
ra, dia 11 de outubro, no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”, a 
Audiência Pública refe-
rente ao Projeto de Lei 
n° 138/2017, que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual 
para o período de 2018 
a 2021 do município de 
Pindamonhangaba”. O 
Plano Plurianual 2018 
a 2021 foi elaborado em 
cumprimento ao dispos-
to no Inciso III do arti-
go 65 da Lei Orgânica do 
Município; do artigo 165, 
parágrafo 1º da Consti-
tuição Federal de 1988 e 
da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal). 

A reunião oficial foi 
presidida pelo vereador 
Roderley Miotto Rodri-

Em Audiência Pública de mais de 3 horas, 
vereadores e secretários municipais debatem 

PPA de Pindamonhangaba 2018-2021
Plano Plurianual (PPA) é um instrumento para o Planejamento 

Estratégico do município, ou seja, para organização dos recursos do 
governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro

gues (PSDB), atual Pre-
sidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento 
da Câmara.  Por compro-
missos assumidos, o ve-
reador Roderley Miotto 
precisou se ausentar e a 
partir deste momento, a 
reunião foi presidida pelo 
vereador Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR). O evento con-
tou também com a parti-
cipação do vereador Jor-
ge Pereira Alves – Jorge 
da Farmácia (PR). Parti-
ciparam da Audiência os 
Secretários João Carlos 
Muniz (Fazenda e Orça-
mento), Fabrício Augusto 
Pereira (Administração), 
Júlio César Ribeiro do 
Valle (Educação e Cultu-
ra), Everton Chinaqui de 
Souza Lima (Esportes e 
Lazer), Fabiano Vanone 
(Gabinete), Valéria dos 
Santos (Saúde de Assis-
tência Social), Marcela 
Franco Moreira Dias (In-
fraestrutura e Planeja-
mento), Josué Bondioli 

Júnior (Serviços Públi-
cos), José Sodário Viana 
(Proteção e Bem Estar ao 
Cidadão), Marcos Vini-
cius Faria Carvalho (Ha-
bitação, Meio Ambiente 
e Regularização Fundiá-
ria), Anderson Plínio da 
Silva Alves (Negócios Ju-
rídicos) e Nilson Luís de 
Paula Santos (Sub-Pre-
feito do Distrito de Mo-
reira César).

Por volta das 9h15, a 
Audiência foi aberta pelo 
vereador Roderley Miot-
to que explicou aos pre-
sentes, a importância da 
apresentação destes da-
dos e informações a toda 
comunidade. “Estamos 
planejando o futuro da 
nossa cidade e precisa-
mos ficar atentos a todas 
as informações que cons-
tam deste Plano Pluria-
nual 2018-2021”.

Em seguida, concedeu 
a palavra ao Secretário 
de Fazenda e Orçamento, 
João Carlos Muniz que 
salientou os principais 

pontos da área financeira 
do município e apresen-
tou as razões da realiza-
ção da Audiência Pública 
sobre o Plano Plurianual 
2018 a 2021 de Pindamo-
nhangaba. “O Plano Plu-
rianual para 2018/2021 
foi elaborado com o de-
safio de promover um de-
senvolvimento integral, 
humanizado e sustentá-
vel nas áreas da educa-
ção, saúde e segurança, 
tendo como enfoque a 
melhoria da qualidade 
de vida da população e 
promoção da cidadania”, 
observou João Carlos 
Muniz. Ele acrescentou 
que “a elaboração do PPA 
2018/2021 consolida os 
objetivos do Plano de 
Governo, escolhido pela 
população democrati-
camente, o planejamen-
to Estadual e Federal e 
as oportunidades que 
as ações do Estado e da 
União podem criar para 
Pindamonhangaba”.

Em linhas gerais, o 

PPA (Plano Plurianual) 
é um instrumento para 
o Planejamento Estra-
tégico do município, ou 
seja, para organização 
dos recursos do governo 
e da sociedade em dire-
ção a uma visão de futu-
ro, a um cenário de mé-
dio prazo. O Secretário 
de Finanças e Orçamen-
to de Pindamonhangaba 
explica que “o Planeja-
mento Estratégico con-
tribui para uma melhor 
integração e articulação 
dos planos setoriais com 
as decisões estratégicas 
da gestão administrativa, 
estabelecendo priorida-
des e, assim, asseguran-
do o uso mais coerente e 
eficaz dos recursos públi-
cos, além de auxiliar, ain-
da, no comprometimento 
das gestões presente e 
futuras, com a visão de 
futuro desejada para o 
município”.

Após a abertura e a 
explicação inicial de 
João Muniz, cada se-
cretário presente teve a 
oportunidade de expor 
suas metas e planos con-
tidos no PPA 2018-2021 
e responder aos ques-

tionamentos formulados 
pelos vereadores presen-
tes. Entre os principais 
destaques da Audiência 
Pública, os dirigentes 
municipais elencaram 
as ações futuras da atu-
al administração, as 
atividades previstas e 
os investimentos pro-
gramados para as áreas 
de educação, saúde, se-
gurança pública, plane-
jamento urbano, habi-
tação, esportes e lazer, 
infraestrutura urbana e 
obras. Foram mais de 3 
horas de discussões, de-
bates e análises dos pro-
blemas que afetam di-
retamente o cidadão de 
Pindamonhangaba.

Consulta
Os munícipes que ti-

verem interesse em con-
sultar o Projeto de Lei n° 
138/2017, que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual 
para o período de 2018 
a 2021 do município de 
Pindamonhangaba” co-
nhecer os projetos, da-
dos, números ou obter 
outras informações, po-
dem acessar o portal da 
Câmara (www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br). 

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

EXTRATO 2 – PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que procedeu com alterações 
nas especificações do objeto que pretende adquirir, referente a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de telecomunicações, por meio de infraestru-
tura de fibra óptica, constituído de acesso dedicado à internet com velocidade de 50 
Mbps e de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), através do pregão presencial 
10/17, conforme novo edital disponibilizado no site www.pindamonhangaba.sp.leg.br. 
Comunica ainda que a data limite para entrega e abertura dos envelopes foi alterada 
para o dia 09/11/2017, mantidos inalterados, horário e local dos eventos.
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A equipe de mountain bike da Semelp Pindamonhangaba participou da “5ª Etapa Copa Vale de MTB”, no domingo (22), em Lorena. 
Os atletas Stefano “Téo” e Pâmela foram os campeões da prova e do circuito, e Jauro foi campeão da temporada.

Téo competiu na categoria Sport sub 30 e sagrou-se campeão invicto da temporada. Pâmella conquistou o primeiro lugar na categoria Sport feminino 
e na temporada, e o atleta Jauro, que fi cou em 5º lugar nessa prova, também foi campeão da temporada, em sua categoria, sub 40.

Integram a equipe de Pinda os atletas Aloísio, que fi cou em 4º lugar na categoria Sport sub 40 e em 4º da temporada; 
e Lucas, classifi cado em 4° lugar na categoria Pro Sub 40 e em 5° na temporada.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

Os mesa-tenistas da 
equipe Table Tennis Colle-
ge (TTC), do treinador Ítalo 
Santos, participaram da 70ª 
Copa Sesi/Taubaté no últi-
mo domingo (22), e conquis-
taram ótimos resultados.

A equipe foi represen-
tada por seis competido-
res, divididos nas catego-
rias Pré-Mirim, Mirim e 

Atletas de Pinda são campeões 
da temporada de moutain bike

Ciclista Téo vem sendo 
destaque nas competições 

representando Pinda

Divulgação

A atleta Pâmela foi vencedora 
na prova e na temporada

Jogadores de tênis de mesa se 
destacam em competição regional

Juvenil. Dos representan-
tes, quatro conquistaram 
medalha, um fi cou com a 
quarta colocação.

Pela categoria Pré-Mi-
rim, Mateus Bassanelo fi -
cou na terceira colocação. 
O atleta participou no dia 
anterior do Jogos Abertos 
de Cachoeira Paulista (Ja-
cap), na cidade de Lorena, 
obtendo o terceiro lugar.

No Mirim, Eduardo 

Henrique conquistou  me-
dalha de bronze e por pou-
co passaria para a fi nal. 
Nas semis, foi derrotado 
em jogo disputadíssimo 
por 3 sets a 2.

A categoria Juvenil, 
três atletas fi caram entre 
as quatro primeiras po-
sições. Fábio Sakihama 
fi cou em segundo lugar, 
medalha de prata. A dis-
puta pelo bronze foi entre 

os irmãos Mateus Camar-
go e Maurício Camargo. 
Mateus foi o vencedor.

O técnico Ítalo Santos 
avaliou positivamente o 
desempenho e o aprendi-
zado dos seus atletas: “Fim 
de semana de muita luta 
e muito aprendizado para 
todos do clube, esperamos 
evoluir cada vez mais e 
conquistar cada vez mais 
medalhas”, destacou. 

 
FUNVIC REALIZA 
“1º FESTIVAL DE VÔLEI”

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

Os alunos do quarto semestre 
de educação física dos períodos 
matutino e noturno da Funvic –
(Faculdade de Pindamonhangaba) 
realizaram no sábado (21), a 1ª 
edição do “Festival de Vôlei”, um 
quadrangular envolvendo  quatro 
escolas da cidade: Sesi, Etec João 
Gomes de Araújo,  EE José Pinto 
Marcondes Pestana e EE José 
Wadie Milad.

Cada time foi composto de 
oito jogadores. De acordo com 
o regulamento,  era obrigatório 
que cada equipe contasse com 
quatro meninas e quatro meninos 
e que em quadra a quantidade de 
meninos e meninas fosse a mesma. 
As escolas se enfrentaram, em 
partidas de um set de 25 pontos. A 
equipe obteve melhor desempenho 
foi a da Etec,  venceu todos os 
jogos. 

Mesmo com os alunos buscando 
a vitória em todas as partidas, 
esse não era o objetivo do 
evento. O intuito era promover 
a interação entre as escolas, 
tornando o ambiente competitivo 
mais amigável. 

Atletas conquistam medalhas, bons resultados e muito aprendizado
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar 

titular José Eduardo dos Santos (06 de novembro a 05 de dezembro de 2017), 

vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar 

desta data, a Conselheira Tutelar Suplente: 

 
 
1º Daniela Ribeiro Tomaz 

 
 
    A Conselheira Suplente acima citada deverá 

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos 

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período 

de férias. 

 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos o 2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima 

Rocha. 

 

 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2017 (PMP 29946/2017) 
Comunicamos o adiamento sine die da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
fi lme radiográfi co para impressoras Dry por um período de 12 meses”, para análise da 
impugnação interposta pela empresa Univen Health Care Ltda, através do processo 
externo nº 32214/2017. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 224/2014 (PMP 20853/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 29/09/2017, ao contrato 270/2014, que cuida 
de “aquisição de produtos perecíveis e com preços variáveis, para servir no café 
da manhã dos pacientes portadores do HIV (verba PAM)”, para prorrogação até 
29/09/2018, e reajuste de 2,0959% conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor mensal para R$ 1.074,12, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Maira de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos 
César Rezende. 

PREGÃO Nº 141/2015 (PMP 15573/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 19/07/2017, ao contrato 170/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos ofi ciais”, para prorrogação até 27/07/2018, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, a Sra Marta wouters 
Montoya, e a Sra Neide Oliveira Souza. 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 02/08/2017, ao contrato 171/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos ofi ciais”, para prorrogação até 02/08/2018, assinando pela 
contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Mapfre 
Seguros Gerais S/A, o Sr Francisco E. de Souza. 

PREGÃO Nº 167/2015 (PMP 18266/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 09/08/2017, ao contrato 199/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em cobertura securitária para seguro 
veicular pertencentes à frota da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária)”, para 
prorrogação até 23/08/2018, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr Anderson Oliveira Silva. 

PREGÃO Nº 321/2015 (PMP 33981/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2017, de 29/09/2017, ao contrato 065/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção 
terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado tipo ‘D’ com tripulação 
(incluindo manutenção e combustível)”, para prorrogação até 11/04/2018, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Clínica Médica 
Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Anizio Inácio de Oliveira Junior. 

Os novos números di-
vulgados pelo Movimen-
to Paulista de Segurança 
no Trânsito, programa 
do Governo de São Paulo 
que visa reduzir à meta-
de o número de óbitos no 
Estado até 2020, mos-
tram que os idosos são 
as principais vítimas de 
atropelamentos. Um ter-
ço dos casos registrados 
em 2017 envolve pessoas 
com mais de 60 anos de 
idade. Dados do Infosiga 
SP também apontam au-
mento de 5,5% dos óbitos 
no trânsito no Estado. No 
ano, a redução é de 2,3%, 
equivalente a 95 fatalida-
des a menos.

“Entre os diversos gru-
pos que são alvos de ações 
de educação e fi scaliza-
ção, os idosos recebem 
especial atenção”, explica 
Silvia Lisboa, coordena-
dora do Movimento Pau-
lista. “Entendemos que a 
mobilidade dessas pesso-
as é diferente das demais 
e recomendamos aos mu-
nicípios a adaptação ne-
cessária para atendê-los. 
O aumento do tempo se-

Idosos são as principais vítimas 
de atropelamentos no Estado
Infosiga SP mostra que um em cada três óbitos de pedestres envolve pessoas com mais de 60 anos de idade; a maioria 
dos casos ocorre em vias municipais. Mortes por acidente de trânsito registraram aumento de 5,5% em setembro

mafórico e campanhas de 
conscientização específi -
cas são algumas das solu-
ções”, exemplifi ca.

Na comparação com 
2016, as fatalidades no 
trânsito envolvendo ido-
sos apresentam queda de 
9,1%, passando de 801 
para 728 casos (73 óbitos 
a menos). No entanto, os 
dados do Infosiga SP re-

velam situações especí-
fi cas em que esse grupo 
está mais sujeito a aciden-
tes. Os idosos correspon-
dem a 14% da população 
do Estado e 17,2% das ví-
timas de acidentes. 

Em 2017, 728 pessoas 
com mais de 60 anos per-
deram a vida no trânsito. 
Das 1.193 fatalidades com 
pedestres, 399 envolve-

ram idosos, o que equi-
vale a 33,4% dos casos 
no Estado. A maioria das 
ocorrências acontece em 
vias municipais (58,2%). 
Também chama a atenção 
a proporção de vítimas 
entre ciclistas. Uma em 
cada quatro fatalidades 
com bicicletas (24,8%) 
envolve idosos.

“A bicicleta é um meio 

de transporte difundido 
entre a população com 
mais idade, apesar dos 
riscos. Por isso, incentiva-
mos a direção responsá-
vel dos demais atores do 
trânsito, como motoristas 
e motociclistas. Respeitar 
o próximo é uma questão 
de cidadania”, defende 
Silvia Lisboa.

DADOS DO ESTADO

De acordo com o Info-
siga SP, o Estado de São 
Paulo registrou 472 fa-
talidades no trânsito em 
setembro, aumento de 
5,5% na comparação com 
o mesmo período de 2016 
(446 óbitos). No acumu-
lado do ano, a redução é 
de 2,3%, com 4.218 fata-
lidades em 2017 contra 
4.313 no ano passado.

Houve redução tam-
bém no número de aci-
dentes com vítimas, que 
incluem ocorrências sem 
fatalidades. Em setembro 
deste ano, foram regis-
tradas 14.787 ocorrên-
cias contra 16.268 no ano 
passado, o que equivale a 

1.481 acidentes a menos 
(-9,1%). No acumulado 
do ano, a redução é de 
6,3%, com 134.946 casos 
entre janeiro e setembro 
de 2017 contra 144.084 
nos primeiros 9 meses de 
2016.

Em setembro, aci-
dentes com motocicletas 
resultaram em 140 fata-
lidades, redução de 6% 
(151 no ano passado). 
Ocorrências com pedes-
tres registraram alta de 
21,9%, com 139 casos 
(114 em 2016), seguidos 
por automóveis (116 ca-
sos contra 96 no ano pas-
sado, aumento de 20,8%) 
e bicicletas (33 contra 25 
em 2016, aumento de 
32%).

Jovens com idade en-
tre 18 e 29 anos corres-
pondem a 23,9% das ví-
timas (113 ocorrências), e 
os homens representam 
80,1% dos casos. Mais 
da metade  dos aciden-
tes fatais no mês aconte-
ceram entre 18 e 6 horas 
(54,4%), e os fi nais de se-
mana concentram 49,6% 
das ocorrências.

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta que a pró-
xima terça-feira (31), será o 
último dia útil para proprie-
tários de veículos com placa 
terminada em 8 e caminhões 
com fi nal 3, 4 ou 5 realizar 
o licenciamento do exercício 
2017. Caso contrário, não 
poderão rodar com o veículo 
a partir desta data até a re-
gularização do documento.   

Em 2017, o licenciamento 
de qualquer tipo de veículo 
custa R$ 85,24. Para receber 
o documento em casa, o cida-
dão paga R$ 11 a mais pela 
postagem dos Correios. Mas 
atenção: nesse caso, a en-
trega é feita em até sete dias 
úteis após a emissão. Por 
isso, não é aconselhável dei-
xar para fazer na última hora.

A falta do licenciamento 

Última semana para licenciar veículos com placa terminada em 8
Motoristas devem se atentar à data-limite para não fi carem irregular. Documento custa R$ 85,24

pode gerar a remoção do 
veículo ao pátio, além de 
render multa de R$ 293,47 
e sete pontos na habilitação 
do dono do veículo porque é 
infração gravíssima, confor-
me prevê o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB).

COMO LICENCIAR 
Não é necessário ir às 

unidades do Detran.SP ou 
imprimir boleto para pagar 
o licenciamento. Basta infor-
mar o número do Registro 
Nacional de Veículos Auto-
motores (Renavam) ao caixa 
bancário ou selecionar essa 
opção nos terminais eletrôni-
cos das agências bancárias 
ou  internet banking.

Ao pagar o custo de en-
vio pelos Correios junto com 
a taxa de licenciamento, o 
documento é emitido auto-

maticamente e a entrega é 
realizada em até sete dias 
úteis no endereço de regis-
tro do veículo, por isso é im-
portante estar com o cadas-
tro atualizado no Detran.SP.

O motorista pode acom-
panhar a entrega do CRLV 
pelo portal www.detran.sp.
gov.br, em “Serviços Online”. 
A página fornece o código de 

rastreamento para checar o 
andamento no site dos Cor-
reios.

Quem preferir solicitar e 
retirar o documento pessoal-
mente, é só ir até um posto 
do Poupatempo ou unida-
de do Detran.SP da cidade 
onde o veículo está registra-
do, com o comprovante de 
pagamento e a identidade.

Quem quer aumentar o co-
nhecimento em um local de qua-
lidade na área de cursos online, 
deve conhecer a Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp).  A Instituição conta 
com  cursos livres e de exten-
são para a população em geral, 
seguindo a fi losofi a do “conheci-
mento como bem público”.

Para quem é da área de 
humanas, a universidade conta 
com 24 cursos, entre eles Histó-
ria das Relações Internacionais 
I, História do Brasil Colonial 
I, Universo e Economia Hoje. 
Para escolher o curso, basta 
acessar o site http://univesptv.
cmais.com.br/cursos.

Criada em 2008 como um 
programa do Governo do Estado, 

Univesp tem cursos online 
na área de humanas

a Univesp se tornou a quarta uni-
versidade pública paulista e ofe-
rece à população de São Paulo 
um ensino superior público, gra-
tuito, de qualidade e abrangente.

Para garantir a qualidade 
e a abrangência dos cursos, a 
Univesp possui parceria com al-
guns dos principais centros de 
ensino do Estado, como a Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) e Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (Unesp), além 
da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), do Centro Estadual 
de Ensino Tecnológico Paula 
Souza (Ceeteps) e a Fundação 
Padre Anchieta (FPA).

Divulgação

Divulgação

É preciso atentar-se para a diferença na mobilidade de idoso

eralG
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Publicado em 2014, pela Chiado Editora (Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde), 
‘Verdades que machucam, mas educam’ é o livro de Pedro D’Aparecida Cunha no qual o 
autor, sem se limitar a ensinamentos religiosos dessa ou daquela crença,  reparte seus 
conhecimentos e sabedoria  pertinentes às verdades da vida humana no plano terreno

“Verdades que 
machucam, mas educam”

A Obra
Primeira publicação de Pe-

dro Cunha, o livro é fruto 
de 15 anos de pesquisas. O 

autor conta que levou três anos 
e meio para escrevê-lo e que o 
fez com a intenção de esclarecer 
verdades bíblicas que ele acredi-
ta tenham sido substituídas por 
outras palavras que nada têm a 
ver com renascimento ou reen-
carnação. ”É um livro para des-
pertar a consciência do homem 
que, nas profundezas de minhas 
pesquisas religiosas, concluí que 
estão dormindo, embora acor-
dados, e isso, abrange todos os 
religiosos, pois as religiões  são 
muitas,mas a espiritualidade  é 
uma só”, revela.

“Verdades que machucam, 
mas educam”, segundo seu es-
critor, “traz  respostas condi-
zentes às dúvidas que marte-
lam nossas cabeças em todos os 
sentidos da vida, com clareza e 
solidez , calcada na bíblia, e ain-
da, mostra as verdades divinas 
nelas inseridas que foram omi-
tidas  ou deturpadas pelo Clero 
Romano, desde seu início e se-
guido pelo protestantismo, nas 
edições posteriores”. 

Os escritos de Cunha têm base 
em assertivas bíblicas e também, 
conforme ele destaca, “em ensi-
nos trazidos por grandes avata-
res, não excluindo a verdade que 
tanto o homem procura para seu 

autoequilíbrio psíquico, advindo 
aí, a sua felicidade”. 

O autor coloca em questão o 
que considera erros religiosos que 
há séculos vêm sendo ensinados 
como verdadeiro cristianismo e, 
com isso, mantendo o povo igno-
rante de conhecimentos a pretexto 
de exaltar somente a fé.

“Verdades que machucam...” 
propõem uma educação moral e 
cristã mais espiritual, menos ma-
terialista. Exemplares do livro, 
442 páginas, podem ser adquiri-
dos no Supermercado Excelsior 
a R$45. Pedidos também podem 
ser feitos pelo telefone celular 9 
96034839 ou pelo e-mail: brasil-
poetaescritor@gmail.com

Exemplares estão à venda no supermercado Excelsior

O Autor
P edro D’Aparecida 

Cunha, natural de 
Santa Rita do Ja-

cutinga-MG, tinha ape-
nas quatro anos quando 
seus pais, Pedro Antônio 
da Cunha e Luzia Nunes 
da Cunha, mudaram-se 
para o Estado de São 
Paulo em 1946, indo se 
estabelecer em São Luiz 
do Paraitinga, dali per-
correndo o estado todo, 
inclusive a capital pau-
lista.

Ainda criança come-
çou a entender a impor-
tância do trabalho ho-
nesto e dignificante na 
rotina de uma família 

compromissada com os 
ideais da moral cristã 
e dos bons costumes na 
diária lida neste plano 
de provas e expiações. 

 Aos 21 anos ingres-
sou na Polícia Militar 
do Estado de São Pau-
lo permanecendo na 
corporação durante 18 
anos, passando pos-
teriormente à Polícia 
Civil. Foi quando veio 
morar em Pindamo-
nhangaba, no ano de 
1986, e sua atividade 
literária como poeta, 
ficou registrada nas 
páginas do jornal Tribu-
na do Norte. Com seus 

poemas, foi assíduo 
colaborador nas edições 
da Tribuna dos anos 
oitentas.

Em Pinda, na função 
de escrivão de polícia, 
em 1989, inaugurou a 
Delegacia de Polícia do 
Distrito de Moreira Ce-
sar e durante seis meses 
ali trabalhou somente 
com um investigador, 
ainda não haviam des-
tacado um delegado 
para aquele Distrito 
Policial.   Foi em Morei-
ra Cesar que se aposen-
tou no ano de 1992, após 
quatro anos de serviço 
no local.   

Pedro Cunha, escrivão de polícia aposentado, agradece à esposa Célia, com quem é pai de 
três filhos (todos casados) pela abençoada convivência ao longo de 45 anos de vida conjugal

Edson França Reis

Divulgação

Obras 
ainda não 
publicadas

O escritor Pedro Cunha 
possui inúmeros outros 
títulos que ainda não fo-

ram possíveis a publicação: A 
Igreja abraçou Mamon e acena 
para Jesus; A Igreja, a Bíblia e 
os Extraterrestres; Conclusão 
Final; Como o Céu faz para Es-
clarecer o Homem; Erros que 
poderiam ser evitados; Histó-
rias que Vovô Pedro Contava; 
Minha Poesia; O Pensamento 
e suas Consequências; Planeta 
Terra, Laboratório de Deus; Por 
que Aumenta o Homossexualis-
mo; Porque um Policial se Tor-
na Criminoso e Reencarnação 
na Bíblia.

A extensa relação prossegue 
com outros que ele considera 
livretos, com textos menores no 
número de caracteres, mas com 
assuntos igualmente interes-
santes: A Doutrina Espírita;  A 

Cara do Brasil Atual; A Espada 
que Jesus nos trouxe; A Reali-
dade que os Cegos não Veem; 
Chora Brasil Inteiro; Deus; Fa-
cebook, Instrumento Maravi-
lhoso de Comunicação; Final 
dos Tempos; Ideologia de Gê-
nero; Inteligência e Ignorância; 
O Homem; O Desprezo do Ho-
mem pelo Homem; O Espaço, o 
Homem e Deus; O Grande Erro 
do Ser Humano; O Homem na 
Terra; O Vazio nas Casas Espí-
ritas; Por que somos violentos; 
Por que a Doutrina Espírita não 
faz alarde; Por que a Maldade 
no Homem; Reflexão; Síntese 
do Porquê o Homem na Terra; 
Transição Planetária; Um Escla-
recimento Oportuno;  Uso não 
equilibrado da Energia Sexual e 
suas Consequências; Verdades 
que se deve saber e não se dei-
xar enganar.

ALTAIR FERnAnDES CARVALHO
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Filhos únicos com irmãos
Os desafi os das famílias que têm crianças 
com grande diferença de idade

Judá tem um ano e meio e 
duas irmãs: Helena, de 11 anos; 
e  Ana Beatriz, de 20 anos.

João Pedro, aos quatro anos, 
é irmão de Mariana, que tem 
29 anos; e tio da Sarah, de dois 
aninhos, fi lha da Mariana.

Em comum, eles têm uma 
grande diferença de idade em 
relação às irmãs. Por vezes, a 

distância etária faz com que 
a educação que eles têm, bem 
como a de suas irmãs, seja 
parecida com a educação dada 
a um fi lho único. Por outro 
lado, eles podem usufruir das 
vantagens de ter irmãs mais 
velhas, que podem e querem 
participar ativamente do dia a 
dia dos pequenos.

Professora foi mãe em 
três décadas diferentes

Quando ser avó faz a 
mãe ser de “açúcar”

Renata Galvão experimentou a ma-
ternidade em três décadas dife-
rentes. Ela foi mãe pela primeira 

vez em 1997, aos 17 anos, de Ana Beatriz. 
Quase dez anos depois, aos 26 anos, teve 
sua segunda fi lha, a Helena. Ano passado, 
com 36 anos, engravidou pela terceira vez, 
quando nasceu o Judá.

Hoje, entre fraldas, mamadeiras, con-
versas com uma fi lha pré-adolescente e 
palpites na escolha profi ssional de outra, 
ela não se arrepende dos intervalos entre 
os três fi lhos.

Renata conta que as diferentes ges-
tações serviram para torná-la uma mãe 
mais atenta e, ao mesmo tempo, menos 
paranóica. Mas ela ressalta que criar 
fi lhos com idades tão diferentes é um 
desafi o. “Principalmente por conta da 
internet, tudo mudou. A Ana Beatriz 
só teve contato com as redes sociais na 
adolescência. Então era mais fácil ‘con-
trolar’ as informações que ela recebia. Já 
a Helena, ainda na infância teve contato 
com o mundo virtual e eu tive que fi car 
mais atenta a tudo que ela acessava para 
acompanhar e fi ltrar o que ela recebia de 
informações. Com o Judá, ele já sabe des-
bloquear a senha do celular para brincar. 
Ele pede para ver e mexe em tudo. Então 
tenho que ter uma outra abordagem para 
acompanhar esse novo ritmo. Para isso, 

leio muito e busco ajuda em livros e pro-
fi ssionais.

Para a psicopedagoga Arlete Aquino 
Dal Pino, esse é o melhor caminho para as 
famílias com fi lhos de diferentes idades. 
“Os pais devem elaborar um  plano de ação 
porque é essencial  buscar auxílio de pro-
fi ssionais qualifi cados, leitura especializada 
ou  com a tecnologia, como por exemplo, 
vídeos na internet”, aconselha Arlete, que 
tem o canal de vídeos do Youtube Mãe Gi-
rafa e a página Mãe Girafa (www.facebook.
com/maegirafa/), de temas relacionados à 
maternidade.

Para Arlete, uma das armadilhas que 
devem ser evitadas é sobrecarregar os fi -
lhos mais velhos. “É importante refl etir se 
o fi lho mais velho tem a responsabilidade 
de cuidar do seu irmão menor. Esta é uma 
das causas de confl itos que persistirão por 
toda vida adulta. Afi nal, mais  importante 
do que a diferença entre as faixas etárias é 
percebermos e atendermos as necessida-
des de cada um”, explica a profi ssional. 

No caso de Renata, esse cuidado tem 
sido observado pela família. “As meninas 
adoram ajudar no dia a dia e paparicam 
muito o Judá, mas toda a responsabili-
dade é minha e do pai. Elas, como irmãs 
amorosas, me dão um suporte quando 
preciso e enchem a vida dele com mais 
amor”, derrete-se a mãe.

Renata com os fi lhos Ana Beatriz, Helena e Judá, que é “paparicado” pelas irmãs

N os momentos em que família 
de Karla Vieira Vilela se reú-
nem, a última coisa que falam 

é sobre a idade de cada um. Eles são 
sempre tão alegres, comunicativos e 
cheios de vida que ninguém vai “per-
der tempo” falando sobre idades.

A Karla tem 45 anos; sua fi lha 
mais velha, a Mariana Vilela Bar-
bosa, tem 29 anos; seu fi lho caçula, 
o João Pedro Vieira Santos, tem 4 
anos, e sua neta (fi lha da Mariana), a 
Sarah Midori Awoyama, tem 2 anos.

Eles convivem quebrando as bar-
reiras e os paradigmas, já que Karla 
exerce, ao mesmo tempo, o papel de 
mãe e avó, por vezes com o fi lho e a 
neta juntos no mesmo ambiente.

“A grande diferença na criação 
dos meus dois fi lhos é em relação ao 
‘convívio familiar’. Isso porque quan-
do a Mariana tinha quatro anos eu 
voltei a morar com minha mãe. Então, 
além de mim, ela foi cuidada pelos 
avós maternos, pela avó paterna e 
pelos tios, que na época eram solteiros. 
Ela sempre tinha muita gente ao seu 

redor”, conta. “Já o João, se não esti-
ver na ‘escolinha’, está comigo ou com 
o pai dele. Até a irmã, por quem ele é 
apaixonado, trabalha bastante; tem 
sua casa e sua família. A convivência 
é apenas aos fi ns de semana ou em 
algumas horas durante a semana”. 

“Independente do tempo e da ge-
ração, o que não mudou foi a minha 
forma de educá-los com valores: 
mostrando sempre que precisam ser 
amáveis, companheiros, gentis, res-
peitando o próximo e reconhecendo 
seus erros. Também nunca deixo de 
exortá-los quanto a serem confi antes, 
perseverantes, responsáveis, colabo-
radores e honestos”, ressalta Karla.

Segundo a psicopadagoga Arlete, 
essa é uma receita de sucesso. “Os 
pais devem sempre pensar na criança 
individualmente, independente da 
diferença de idade entre os fi lhos. Os 
pais precisam ter em mente que cada 
as criança e jovem tem necessidades 
próprias como amor, respeito e edu-
cação escolar, que devem ser obser-
vadas  de forma particular”, destaca. 

Karla entre os dois fi lhos, a neta e o esposo Rogério, com quem 
divide a alegria da família reunida

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Jucélia Batista

Arlete Aquino, do canal “Mãe Girafa”

TEXTO: AIANDRA ALVES MARIANO




