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No evento, serão servidos pratos tradicionais como: vaca atolada, arroz carreteiro, feijão 
tropeiro, afogado, torresmo, galinhada, carne na lata e linguiça caseira, entre outros

“PRÊMIO POR EXCELÊNCIA NO ESTUDO” CONSAGRA 
ESTUDANTES COM BOM RENDIMENTO ESCOLAR

Na última quinta-feira (5), 200 
alunos de Pindamonhangaba tive-
ram um dia de aula diferente. Eles 

fugiram da rotina para serem ho-
menageados. O reconhecimento foi 
concretizado com o “Prêmio por Ex-

celência no Estudo” promovido pela 
empresa Tenaris no Brasil.

Prêmio está em sua 12a edição e contribui de forma signifi cativa para a dinâmica educacional do município

Começam os 
preparativos para o 
“II Festival Tropeiro” 

Pindamonhan-
gaba sedia, de 18 
a 20 de maio, o II 
“Festival Tropeiro 
do Vale do Paraí-
ba”. O evento será 
realizado no Par-
que da Cidade, 
com entrada gra-
tuita, e participa-

ção de comitivas 
de toda a região. 
Haverá progra-
mação gastro-
nômica, cultural, 
esportiva, além 
de shows e con-
curso para eleger 
a rainha da festa.

Sete bairros recebem 
“Pega-Tudo” na 
próxima semana

PÁGINA 3

PÁGINA 7

Workshop 
gratuito ensina 
a criar roupas 
com papel

PÁGINA 5

Ação “Todos 
juntos contra o 
Aedes aegypti” 
continua na 
cidade

Crispim ganha 
quadra esportiva, 
parque infantil e 
“Estação Saúde”

PÁGINA 7

cidade

PÁGINA 7

Divulgação

Dayane Gomes
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Divulgação

Eu tenho acompanhando 
nos últimos 18 anos, muitos 
trabalhos voluntários e os 
trabalhadores voluntários 
em muitos estados e em ou-
tros países, para que hoje 
possa reconhecer o quanto 
pode e faz bem o voluntaria-
do para as pessoas.

Na educação, onde tive 
duas experiências que me 
deixaram muito feliz, uma 
na educação publica em uma 
escola de educação infantil 
na cidade de Pindamonhan-
gaba e outra na educação 
infantil também na escola 
particular Fractal em São 
Paulo. As duas experiências 
me mostraram que com a 
inserção desta matéria, 
pois foi assim incorporado 
nas duas escolas citadas, as 
crianças tinham vontade de 
entender o que é o trabalho 
voluntário e como eles, mes-
mo com sua tenra idade, 
poderiam realiza-lo. Este 

fato era marcante não só 
nas aulas, mas também nas 
falas de seus pais, que eram 
procurados pelos seus fi lhos 
para falar sobre o assunto 
e até mesmo pressioná-los 
para ajuda-los a fazer algu-
ma ação voluntária.

Quando tratava de vo-
luntariado com as crian-
ças, não era um tema fe-
chado ao específico da 
prática voluntária em 
uma organização social, 
mas como todos poderiam 
desenvolver ações volun-
tárias na vida diária para 
melhorar a vida de todos 
de alguma forma. Isso fa-
zia com que os olhos da-
quelas crianças brilhas-
sem, pois poderiam sair 
da sala de aula e colocar 
em prática alguma coisa 
do que foi falado e discuti-
do com os colegas de sala.

O trabalho voluntário 
faz com que as crianças en-

tendam um pouco mais a 
sociedade em que vive, a di-
ferença entre as pessoas, a 
diferença de culturas e res-
peite estas diferenças e inte-
raja de maneira propositiva 
com todas elas.

Foram experiências de 
1 e 2 anos respectivamente, 
com resultados fantásticos. 
Imagine isso como política 
pública, que diferença fa-
ria na formação das crian-
ças, visto que teriam esse 
assunto durante 10 ou 13 
anos continuamente? Cer-
tamente teríamos jovens 
melhor preparados para 
viver em sociedade, para 
entende-la e atuar de for-
ma positiva.

Quem sabe um dia. Esta 
é minha esperança e meu 
continuo desafio, de con-
versar com forças políti-
cas para que entendam a 
importância do assunto e 
tratem ele com deferência 

para efetivamente propor 
mudanças importantes na 
formação de nossas crian-
ças, tanto no ensino público 
como no particular.

Acredito que teremos 
esta inserção do assunto de 
alguma forma em algum 
tempo, será necessário para 
a construção de uma socie-
dade melhor e mais justa, 
a começar pelo nosso bem 
maior, nossas crianças no 
lugar mais apropriado para 
que mergulhem no assunto, 
a escola.

A educação é o começo e 
o fi m de tudo, sem ela não 
teremos um país, uma socie-
dade e cidadãos melhores, 
portanto temos que investir 
todos nossos esforços para 
que a educação possa ser o 
nosso principal foco de atu-
ação e o voluntariado aliado 
a ela certamente o risco de 
erro será bem pequeno. Tor-
çamos para isso.

O que o voluntariado traz para a educação?

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

Parque da Cidade comemora 
aniversário das aulas de zumbaCOLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

A partir desta segunda-
feira (9), o Departamento 
de Cultura de Pindamo-
nhangaba apresenta, no 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, o fi lme 
‘Zé do Piriquito’, de Amá-
cio Mazzaropi.

Esta obra cinematográ-
fi ca foi lançada em 1960 e 
conta a história de Zenó 
- interpretado por Mazza-
ropi – um pobre jardinei-
ro de renomado colégio 
paulistano que se apaixo-
na por uma das alunas, jo-
vem e rica. Tentando con-

quistá-la, ele então decide 
fi car rico, se envolvendo 
em diversas encrencas e 
situações cômicas. Além 
do enredo engraçado, o 
filme conta com parti-
cipações especiais como 
Hebe Camargo e Agnal-
do Rayol.

O fi lme pode ser con-
ferido de perto durante 
toda a próxima semana, 
através do “Projeto Cine 
Mazzaropi” a partir das 
14 horas no museu, que 
fica na ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, 79 
– Jardim Bom Vista. As 
exibições serão de segun-
da-feira a sábado, com en-
trada gratuita.

Justiça Estadual realiza 
leilão eletrônico na região

O Parque da Cidade re-
cebe, neste domingo (8), 
a comemoração do 1º ano 
das aulas de zumba com a 
professora Karina Silva. O 
evento está sendo promo-
vido pela Prefeitura, por 
meio da Coordenadoria 
de Eventos em parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer 
de Pindamonhangaba e 
o Fundo Social de Solida-
riedade. A ação promete 
levar divertimento para a 
população.

De acordo com o co-
ordenador de Eventos, 
Ricardo Flores, este é um 
meio de proporcionar in-
teração e atividade física 
para os munícipes. A ma-

nhã de zumba deve come-
çar às 9 horas, e todas as 
pessoas estão convidadas 
a participar.

Pensando não somen-
te no bem-estar físico,  
mas também no social, no 
evento haverá arrecadação 
de arroz para a  “Gincana 
da Solidariedade”, que tem 
como representante a Es-
cola Municipal Elias Bar-
gis Mathias, do Araretama. 
Deste modo, o munícipe se 
diverte e contribui  doando 
1kg de arroz.

O Parque da Cidade 
oferece diversas atrações 
para a família como pista 
de caminhada e corrida, 
bicicleta gratuitas, trilhas 
em contato com a natu-

reza, mesa para piqueni-
ques, bebedouros inclusi-
ve para cães, playground 
para as crianças, mesa de 
jogos, área de estaciona-

mento, além das recém-i-
naguradas pista de Pump 
Track e quadras de areia, 
sendo uma para futebol e 
outra para vôlei.

Museu exibe fi lmes 
de Mazzaropi

A Justiça Estadual de 
Taubaté em conjunto com 
o leiloeiro ofi cial Gilson 
Inumaru, realizam leilão 
eletrônico com encerra-
mento nos dias 11 de abril e 
2 de maio de 2018, às 17h20 
horas, pelo site www.leilo-
esjudiciais.com.br/sp. 

No evento, serão leilo-

ados mais de 10 terrenos, 
casa e apartamento, loca-
lizados em Taubaté e Tre-
membé, e veículos. 

Interessados podem 
obter informações mais 
detalhadas pelo site www.
leiloesjudiciais.com.br/sp 
ou então pelo 0800-707-
9272.

Excelência
 nos estudos

Duzentos estudantes do Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas de Pindamonhangaba 

tiveram uma manhã diferente: em vez de sala de 
aula, cerimônia de reconhecimento. Eles foram 
contemplados no “Prêmio Por Excelência no Estudo” – 
realizado pela empresa Tenaris no Brasil.

Para concorrer à premiação, os alunos precisam 
atender a requisitos como ter média mínima 9,0 em 
todas as matérias, respeitarem o limite máximo de 15 
faltas por ano e apresentarem boa disciplina no ano 
anterior à premiação (neste caso, no ano letivo de 
2017).

A iniciativa, que já está em sua 12ª edição, 
contribui de forma signifi cativa para a dinâmica 
educacional do município. “É um grande incentivo 
e estímulo para os alunos que se esforçam para 
conquistar o prêmio”.

A educação é o primeiro passo na caminhada para 
uma sociedade mais justa; e é por meio dela que se 
promove e se discute a inclusão, o desenvolvimento e 
a ascensão pessoal, social e profi ssional das pessoas. 

Por isso, iniciativas como essa sempre funcionarão 
como um importante pilar na construção de uma 
comunidade mais equilibrada, mais crítica e mais 
atuante.  
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Programação de vacinação 
contra febre amarela continua

Diversos pontos 
da cidade recebem  
obras de reparo

Sete bairros recebem 
“Pega-Tudo” na 
próxima semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na manhã dessa 

quarta-feira (4), a Pre-
feitura de Pindamo-
nhangaba por meio da 
Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, 
através do setor de dre-
nagem, está realizando 
obras de reparo na ga-
leria de águas pluviais 
na rua Dr. João Batis-
ta Ortiz Monteiro, no 
bairro Campos Maia.

 Segundo o secre-
tário de Serviços Pú-
blicos, Josué Bondioli, 
após a constatação e 
análise do dano cau-
sado recentemente na 
galeria, devido a um 
problema pontual de 
afundamento, funcio-
nários da SMSP ini-
ciaram um trabalho 
na construção de um 
ponto de vistoria – ele-
mento relevante numa 
galeria de águas plu-

A equipe da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura 
continua a Campanha de 
Vacinação contra a Febre 
Amarela em Pindamo-
nhangaba.

Para que mais pessoas 
tenham a oportunidade 
de se vacinarem, foram 
organizados mais locais de 
imunização pela cidade, 
além do Ciaf (Vila Bour-
ghese) e do Cisas de Morei-
ra César, que continuam o 
atendimento de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas.

Nesta sexta-feira (6), 
o Colégio Progressão será 
ponto de vacinação, das 
7 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras. Também nesta sexta-
feira, o Ônibus da Saúde 
fará a vacinação no “Bem 
Viver”, das 8h30 às 11h30 
e das 13 às 15 horas, aten-
dendo os moradores do 
empreendimento.

No domingo (8), ha-
verá vacinação na Paró-
quia do Cidade Nova, das 
7 às 12 horas. E, ainda, 
exclusivamente para os 
funcionários da Tenaris, 

haverá equipes de vaci-
nação no local, nesta sex-
ta-feira (6) e na segun-
da-feira (9), das 10 às 17 
horas.

Até o momento, 
53.831 pessoas foram 
vacinadas em Pindamo-
nhangaba, representan-
do 38,84% da meta de 
vacinação, que é de 138 
mil pessoas.

P i n d a m o n h a n g a b a 
está no corredor do ví-
rus da febre amarela. Já 
foram confirmados casos 
nas cidades vizinhas, e a 

vacina é a única proteção 
possível diante da gravi-
dade da doença. “O Bra-
sil não possuía casos ur-
banos desde 1942, sendo 
apenas casos silvestres, 
para que não haja nova-
mente uma epidemia é 
necessário que a popu-
lação participe e tenha 
consciência da importân-
cia da imunização”, com-
pletou a médica da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba, Dra. 
Elizabeth Bassi Puebla 
da Nóbrega.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, dá 
prosseguimento nesta se-
gunda-feira (12) à ação do 
“Pega-Tudo” nos bairros: 
Maria Áurea, Abílio Flo-
res, Alto Cardoso, Cida-
de Nova e Curtume. Em 
Moreira César, a equipe 
da Subprefeitura deve 
concluir o Pega-Tudo no 
Vale das Acácias, e na se-
gunda-feira iniciará a ati-

vidade no Jardim Regina.
Para a efi cácia do Pe-

ga-Tudo, é fundamental 
a participação da popu-
lação, pois as equipes da 
Prefeitura não entram na 
área interna das residên-
cias. Deste modo, o mora-
dor deve depositar o lixo 
e o entulho nas calçadas 
24 horas antes da ação da 
equipe. Caminhão, retro-
escavadeira e funcioná-
rios fazem o recolhimento 
deste material, e outras 
equipes acompanham o 
serviço realizando a capi-
na e varrição da região.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nas últimas semanas, 

a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos realizou 
diversas obras de reparo 
pela cidade, entre elas: 
pintura do centro comu-
nitário do Cidade Jardim, 
pintura da hospedaria, as-
sentamento de novos ban-
cos no Parque da Cidade e 
os últimos reparos do pré-
dio do COI.

De acordo com o se-
cretário de Serviços Pú-
blicos, Josué Bondioli, a 
pintura das áreas inter-
nas e externas no centro 
comunitário do Cidade 
Jardim foi realizada e a 
obra já teve conclusão. No 
Parque da Cidade, houve 

reparos de alvenaria e na 
pintura da hospedaria, 
um banheiro adaptado, 
grades nas janelas e por-
tas, além de assentamen-
to de bancos próximo à 
pista de pump track, para 
que haja maior conforto 
daqueles que utilizam o 
espaço. O prédio que se-
diará o COI recebeu tam-
bém os últimos reparos 
na segurança com a insta-
lação de porta blindada, 
colocação de vidro e per-
golado na área interna e 
um portão para controle 
de acesso.

Todas as obras reali-
zadas pela Secretaria de 
Serviços Públicos de Pin-
damonhangaba passam 
por vistoria técnica e su-
pervisão.

Ônibus da Saúde está no Bem Viver 
durante a semana e, nesta sexta-feira, 
fará a vacinação contra a febre amarela

Galeria no Campos Maia 
passa por manutenção

viais em que é feito seu 
monitoramento, limpeza 
e avaliação – e recompo-
sição da tubulação.

A obra no Campos 
Maia é coordenada pelo 

servidor Thiago Gonçal-
ves e supervisionada por 
Juarez Teodoro, ambos 
com vasto conhecimento 
em mapa de drenagem 
de Pindamonhangaba. 

Todas as atividades re-
alizadas pela Secretaria 
de Serviços Públicos de 
Pindamonhangaba pas-
sam por vistoria técnica 
e supervisão.

Para o andamento da obra, a rua foi interditada

Divulgação

Divulgação
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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

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP
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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

A Frente Parlamentar 
Municipal de Proteção e 
em Defesa dos Animais 
da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba es-
teve reunida novamente 
na quinta-feira, dia 08 de 
março, no Auditório Vitó-
rio Cassiano para tratar de 
diversos assuntos penden-
tes. A reunião foi presidi-
da pelo vereador Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR) e contou com 
a presença dos assessores 
parlamentares Fabienne 
Costa Lemes, Danilo Ho-
mem de Melo Gomes da 
Silva (do Gabinete do ve-
reador Rafael Goffi  Morei-
ra - PSDB) e Lucas Gomes 
Ferreira (do Gabinete do 
vereador Roderley Miot-
to Rodrigues - PSDB) e os 
munícipes Maria Apareci-
da de Oliveira (Associação 
JAYA), Domingos Sávio 
Duran e Cleide Fernandes 
da Silva (Comissão de Pro-
teção e Defesa aos Animais 
da OAB/PINDA).

A saudação inicial foi fei-
ta pelo presidente da Fren-
te, vereador Ronaldo Pipas 

Frente Parlamentar de Defesa dos 
Animais decide marcar reunião com 

Secretária de Saúde
Encontro de trabalho visa discutir, entre outros assuntos, o processo de 

castração de animais em Pindamonhangaba e a situação dos cães e gatos do 
Empreendimento “Bem Viver”, do Araretama

que mais vez, ressaltou a 
importância desta Frente, 
que desde a sua criação em 
junho de 2017, tem atuado 
com fi rmeza e dedicação 
para solucionar os proble-
mas dos animais da cidade. 
Ronaldo Pipas criticou a 
Prefeitura, pois o Executi-
vo sabe das reivindicações 
da Frente Parlamentar 
mas não implementa as 

medidas necessárias para 
solucionar os problemas. 
“A Prefeitura nada fez até 
o momento. O Empreendi-
mento Bem Viver, do Ara-
retama, é uma prova disso. 
No local já tem moradores 
e já temos casos de animais 
abandonados”, disse o ve-
reador Ronaldo Pipas. O 
parlamentar afi rmou que 
deverá fazer uma Moção de 
Repúdio à Prefeitura pela 
falta de comprometimento 
com esta Frente. 

Outro assunto abordado 
por Ronaldo Pipas foi o re-
querimento de sua autoria 
aprovado em janeiro soli-
citando ao Executivo infor-
mações acerca das provi-
dências que estão sendo 

tomadas para compra de 
medicamentos para o abri-
go municipal de animais 
do município, bem como, 
informações sobre os re-
cursos oferecidos ao veteri-
nário do abrigo municipal, 
Dr. Marcos. Embora o Exe-
cutivo tenha encaminhado 
o Ofício nº 93/2018-GAB 
com a resposta - que o pro-
cesso de compra encontra-
se em fase de cotação de 
valores para aquisição dos 
mesmos – o vereador con-
testou o fato salientando 
que é uma resposta inverí-
dica, pois “há medicamen-
to, visto que foi solicitado 
pelo Dr. Marcos 5 (cinco) 
medicamentos e foram 
enviados apenas 2 (dois), 

 

ORDEM DO DIA
11ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 09 de abril de 

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 78/2017, do Vereador Felipe César, 
que “Dispõe sobre a responsabilização do autor da picha-
ção e/ou seus responsáveis”. (Apresentado Substitutivo).

II. Projeto de Lei n° 33/2018, do Vereador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebola, que “Dispõe sobre o prazo de 
respostas para a aprovação de Projetos de Licenciamento 
de Edificação e atividades afins do município de Pinda-
monhangaba e dá outras providências”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2018, do Vereador 
Antônio Alves da Silva, que “Institui o Diploma de Honra 
ao Mérito ao Gari, em comemoração ao dia 16 de maio”.

Pindamonhangaba, 04 de abril de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

 
Retifi cação de Extrato de Publicação

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba, CNPJ nº  53.327.359/0001-34, torna pública a 
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO do dia 23 de março de 2018 no jornal Tribuna do Norte, 
página 4, do Extrato de Aditamento 2018, referente ao Termo de Aditamento nº 01, onde 
lê-se: “... Fica alterado o valor mensal, a partir de 21.03.2018, ...”, leia-se “... Fica alterado 
o valor mensal, a partir de 01.04.2018, ...”.

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE 
CADASTRO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

 
P O R T A R I A Nº 21/2018

Exonerar Assessora Legislativa de Organização e Planejamento

 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando as 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, 
por esta Portaria RESOLVE:

 Art. 1º – Exonerar a pedido, a Sra. Cristiane de Oliveira Santos do emprego de 
Assessor Legislativo de Organização e Planejamento de provimento em comissão, em 1º de 
abril de 2018.
 
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Pindamonhangaba, 28 de março de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

     Vereador Osvaldo Macedo Negrão                   Vereador Renato Nogueira Guimarães
              1 º Vice-Presidente                                                  2º Vice-Presidente

    Vereador Roderley Miotto Rodrigues                   Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
                 1° Secretário                                                            2° Secretário
 
Publicada no D A.

acrescentando indignado 
que a Secretaria de Habi-
tação ligou para meu ga-
binete perguntando o que 
fariam com os animais do 
Empreendimento Bem Vi-
ver”. 

A frente voltou a abor-
dar o tema “castração de 
animais” e as emendas re-
cebidas por Pindamonhan-
gaba. Como as informações 
estão desencontradas, o 
munícipe, Sávio Duran, re-

quereu que a Secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos 
seja convidada para uma 
reunião da Frente Parla-
mentar de Defesa dos Ani-
mais para sanar essa dú-
vida. “Queremos saber de 
quem é a competência da 
castração na atual Admi-
nistração”. Imediatamen-
te, o vereador Ronaldo Pi-
pas entrou em contato com 
a Secretária de Saúde e fi -
cou estabelecido o agenda-
mento de uma reunião na 
próxima semana visando 
discutir esse assunto. 

No fi nal fi cou estabele-
cido pelos presentes que 
a Frente elaborará e apre-
sentará na próxima Sessão 
Ordinária uma Moção de 
Repúdio para Prefeitura 
pela falta de comprometi-
mento em honrar as trata-
tivas fi rmadas com a Fren-
te Parlamentar Municipal 
de Proteção e em Defesa 
dos Animais da Câmara 
de Vereadores de Pinda-
monhangaba, no que diz 
respeito à causa animal e 
o agendamento de reunião 
com a Secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, em lo-
cal e horário a serem con-
fi rmados.
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Divulgação

Bibliotecas recebem o� cinas 
de contação de históriasAção “Todos juntos 

contra o Aedes aegypti” 
continua na cidade

PROGRAMAÇÃO
DESTA SEMANA:

 
Dia 10 de abril (terça-feira)
- Escola Municipal Profº Orlando Pires – 11h e 13h15
A gente é agente
- Escola Municipal José Gonçalves da Silva – 14h
É o fi m da picada
 
 Dia 11 de abril (quarta-feira)
- Escola Municipal José Gonçalves da Silva – 8h30
Eu não quero um mundo imundo
- Escola Municipal Ayrton Senna da Silva  - 10h30
Eu não quero um mundo imundo
 
Dia 12 de abril (quinta-feira)
- Profª Odete Corrêa Madureira  - 10h30
Eu não quero um mundo imundo

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
As ações teatrais de 

conscientização contra o 
Aedes aegypti continuam 
em Pindamonhangaba 
atendendo as escolas da 
Rede Municipal de Ensi-
no. A programação nas 
escolas teve início no dia 
19 de março, e irá atender 
o total de 40 escolas até o 
fi m de abril.

A ação “Todos juntos 
contra o Aedes aegypti” 
visa intensifi car o comba-
te ao mosquito sendo uma 
iniciativa da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura - De-
partamento de Cultura 
- em parceria com a Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social.

Segundo o diretor de 
Cultura, Alcemir Palma, 
ações culturais que abor-
dam temas importantes 
são uma forma didática 
e lúdica de atingir dire-
tamente os alunos: eles 
aprendem de forma des-
contraída a maneira cor-
reta de agir para acabar 
com os criadouros do Ae-
des aegypti.

O diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana, explica 
que a ação é necessária 

devido à alta densidade 
larvária encontrada no 
mês de janeiro no muni-
cípio, de 6.5, sendo que 
o tolerável é 1. “A ideia é 

chamar a atenção da po-
pulação e formar com-
batentes mirins contra o 
criadouro do mosquito”, 
completou. 

Divulgação

As Bibliotecas da 
Vila São Benedito e do 
Castolira estão rece-
bendo ofi cinas gratuitas  
destinadas àqueles que 
gostariam de aprender 
a serem contadores de 
histórias e outra para 
aqueles que desejam 
escutar boas histórias.

A ofi cina que acon-
tece na Biblioteca da 
Vila São Benedito ocor-
re toda terça-feira, das 
13h30 às 15h30, e é 
destinada a formação 
de jovens e adultos que 
querem aprender a con-
tar histórias. “Ao longo 
do ano, investigaremos 

a arte de contar histó-
rias, suas diversas pos-
sibilidades, técnicas, 
experimentações e re-
fl exões sobre a impor-
tância pedagógica dessa 
prática”, explicou a res-
ponsável pela ofi cina, 
Fabiana Fonseca.

Os encontros na Bi-
blioteca do Castolira 
acontecem toda quin-
ta-feira, das 13h30 às 
15h30, e são destinados 
às crianças que gostam 
de ouvir histórias. Fa-
biana afi rma que o obje-
tivo é despertar o gosto 
pela leitura e possibili-
tar momentos signifi ca-

tivos de aprendizagem 
para os participantes.

Fabiana é atriz, for-
mada pela Unicamp, 
contadora de histó-
rias, e já se apresentou 
em várias unidades do 
Sesc, ministra cursos de 
Contação de Histórias 
desde 2011, além de 
ser integrante do Gru-
po Ziriguidum de Arte, 
Cultura e Educação de 
Pindamonhangaba.

As duas ofi cinas re-
alizadas nas bibliotecas 
estão abertas para vi-
sitas de escolas que se 
interessem pelas ativi-
dades.

Divulgação

As contações de história estimulam a imaginação e despertam o gosto pela leitura

Pinda inicia preparativos para “II Festival Tropeiro”
Pindamonhanga-

ba sedia, de 18 a 20 
de maio, o “II Festival 
Tropeiro do Vale do 
Paraíba”. O evento será 
realizado no Parque da 
Cidade, com entrada 
gratuita, e participação 
de comitivas de toda 
a região. Haverá pro-
gramação gastronômi-
ca, cultural, esportiva, 
além de shows e con-
curso para eleger a rai-
nha da festa.

Nesta semana, foi 
realizado o chama-
mento para as comi-
tivas de gastronomia 
que estarão presentes 
no evento. Serão elas: 
Taubaté, Tremembé, 
Campos do Jordão, 
Pindamonhangaba, 
Jambeiro, Monteiro 
Lobato e Redenção da 
Serra. Essas comitivas 
servirão pratos tra-
dicionais como: vaca 
atolada, arroz carre-
teiro, feijão tropeiro, 
afogado, torresmo, ga-
linhada, carne na lata, 
linguiça caseira, entre 
outros, além dos doces 

típicos como pamonha, 
doce de leite, de abóbora, 
de banana etc.

A festa terá, ainda, re-
presentantes da gastro-
nomia de fogão a lenha e 
fogo de chão dos núcleos 
turísticos do Ribeirão 
Grande e do Piracuama, 

a famosa paçoca do sr. 
Agostinho, de Guaratin-
guetá, e o café caipira de 
Sérgio Callipo, que é o re-
presentante de Pindamo-
nhangaba no “Revelando 
São Paulo”, além de ou-
tras comitivas de ranchos 
tropeiros.

Também foi aberto 
espaço para ambulantes, 
que se inscreveram pelo 
edital - encerrado no dia 
4 de abril.

Fazem parte da pro-
gramação: prova dos 3 
tambores, mini fazenda, 
feira da barganha e lei-

lão de traias, cavalgada, 
moda de viola, shows 
musicais, manifestações 
culturais, museu tropei-
ro, artesanato, missa ser-
taneja.

A organização do “II 
Festival Tropeiro” é da 
Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co e Departamento de 
Turismo. O intuito do 
evento é resgatar a cul-
tura tropeira, tão tradi-
cional na região do Vale 
do Paraíba.

Comidas típicas de diversas cidades da região farão parte do cardápio da festa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die” do Pregão n° 042/2017, que cuida da 
“contratação de empresa especializada em serviços de capacitação para ações de 
apoio e educação junto a gestão do Sistema Unico de Saude (SUS) e da Atenção 
Básica em parceria com a Secretaria de Saúde do Municipio de Pindamonhangaba”, 
conforme solicitação da Secretaria de Saúde e Assistência Social e Gabinete. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 013/2018 (PMP 04499/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de ração peletizada para bezerros leiteiros 
com18% de proteína bruta (PB) e ração para vacas em lactação min 20% PB”, foi 
emitida a autorização 489/2018, em 22/03/2018, no valor de R$ 48.134,50, em favor 
de Leonardo de Paiva Pavão ME. 

 
 

CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 5ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Atas 
 Processo Eleitoral – Questionamento de Validade 
 Resolução nº 57/2017 – CMAS - Retificação 
 Outros Informes 

 
 
 
Dia:   11/04/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.000, DE 27 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Sra. Claudia Maria Vieira Domingues como Gestora de Parceria 
entre as Organizações da Sociedade Civil e o Fundo Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba.
Art. 2º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a Comissão de 
Seleção de propostas:
I- David Angelo Nerosi;
II- Márcio Renato Rodrigues dos Santos; 
III- Fábio Ferreira

Art. 3º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das parcerias fi rmadas:
I- David Angelo Nerosi;
II- Márcio Renato Rodrigues dos Santos; 
III- Sandra Graziela Hilário dos Santos Pereira

Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabiano Vanone 

Secretária de Gabinete 
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 27 de março de 
2018.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 590
São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 020/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 028994 DATA PROTOCOLO: 21/09/2017
Nº CEVS: 353800601-865-000142-1-4 DATA VALIDADE 23/03/2019
CNAE: 8650-0/02    ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
RAZÃO SOCIAL: SIMONE ARANHA FUENDES
CNPJ/CPF: 278.228.828-80
ENDEREÇO: RUA DONA CARMELITA GAMA ROMEIRO N°: 95
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PQ SÃO DOMINGOS
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-200 UF: SP
RESP. LEGAL: SIMONE ARANHA FUENDES CPF: 278.228.828-80
RESP. TÉCNICO: SIMONE ARANHA FUENDES CPF: 278.228.828-80
CBO:  CONS. PROF.: CRN N º INSCR .: 
12.121 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 23/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 021/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 032032 DATA PROTOCOLO: 14//2017
Nº CEVS: 353800601-861-000020-1-1 DATA VALIDADE 29/03/2018
CNAE: 8630-5/0    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA -  EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: RICARDO SANTOS DE SOUZA
CNPJ/CPF: 770.429.486-53
ENDEREÇO: RUA DR. ALFREDO VALENTINI N°: 86
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: RICARDO SANTOS DE SOUZA CPF: 770.429.486-53
RESP. TÉCNICO: RICARDO SANTOS DE SOUZA CPF: 770.429.486-53
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 
48881 - SP  
       

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 29/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 022/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 032032 DATA PROTOCOLO: 20/10/2017
Nº CEVS: 353800601-864-000324-1-7 DATA VALIDADE 02/03/2019
CNAE: 8640-2/05    ATIVIDADE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXETO TOMOGRAFIA
RAZÃO SOCIAL: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 47.565.155/0009-96
ENDEREÇO: AV. ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA  N°: 115
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SOCORRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.421-090 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ RENATO COUUPPÊ SCHMIDT CPF: 
831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: RODRIGO FERNANDES MACIEL  CPF: 
078.653.168-10
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 
92566 - SP  
       

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 02/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 023/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 032034 DATA PROTOCOLO: 20/10/2017
Nº CEVS: 353800601-865-000193-1-3 DATA VALIDADE 02/03/2019
CNAE: 8640-2/07 ATIVIDADE  DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXETO RESSONANCIA MAGNÉTICA
RAZÃO SOCIAL: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 47.565.155/0009-96
ENDEREÇO: AV. ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA N°: 115
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SOCORRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.411-130 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT CPF: 
831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: RODRIGO FERNANDES MACIEL CPF: 078.653.168-10
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 
92566 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 22/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 05 de abril.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 590
São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 024/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 032981 DATA PROTOCOLO: 27/10/2017
Nº CEVS: 353800601-863-000791-1-1 DATA VALIDADE 03/01/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: WALTER BONAPARTE JUNIOR
CNPJ/CPF: 062.408.338.19
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 276
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: WALTER BONAPARTE JUNIOR CPF: 062.408.338.19
RESP. TÉCNICO: WALTER BONAPARTE JUNIOR CPF: 062.408.338.19
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 
80350 - SP  
     
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 03/01/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 025/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 06799 DATA PROTOCOLO: 01/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000826-1-9 DATA VALIDADE 21/03/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTÁRES
RAZÃO SOCIAL:   MAURO HONÓRIO DA SILVA 
CNPJ/CPF: 830.552.668-20
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA SILVA ANDRADE N°: 110
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-190 UF: SP
RESP. LEGAL:            MAURO HONÓRIO DA SILVA  CPF: 830.552.668-20
RESP. TÉCNICO: MAURO HONÓRIO DA SILVA  CPF: 830.552.668-20
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 
68773 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
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Expressar a fé e a cul-
tura brasileira, por meio 
de uma técnica exclusiva 
de alto relevo em madei-
ra, essa é a essência das 
obras criadas pelos ir-
mãos David e Allan Gu-
glielmoni. Um trabalho 
que pode ser visto na 
exposição gratuita “Via 

eralG
Exposição retrata devoção à Nossa Senhora 
Aparecida em peças de madeira

3D”, aberta a partir desta 
semana no “Memorial da 
Devoção Nossa Senhora 
Aparecida”, no Santuário 
Nacional de Aparecida.

Além de destacar a de-
voção dos irmãos à Nossa 
Senhora Aparecida, com 
inspiração nos 300 anos 
do encontro da Imagem, 

a mostra também apre-
senta elementos da arqui-
tetura, história e costu-
mes brasileiros.

A exposição traz 29 
obras entre quadros e 
esculturas, desenvolvi-
das com o auxílio de um 
programa de computador 
para modelagem em 3D, 
no qual o artista cria o 
tema, desenvolve o dese-
nho e usa uma máquina 
que ajuda no corte na ma-
deira, criando uma base 
próxima para a fi naliza-
ção da obra.

“É uma técnica exclu-
siva que desenvolvi, que 
une a tecnologia e a arte 
ao processo artístico, 
que é o mais demorado. 
A tecnologia me auxilia 
na criação das obras, ela 
desbasta a madeira para 
mim, mas a conclusão e 
os detalhes são feitos ma-
nualmente”, explicou Da-
vid.

Toda madeira utiliza-
da nos trabalhos provêm 
de restos de demolição e 

fl orestas de manejo sus-
tentável, com documen-
tação aprovada e liberada 
pelo IBAMA.

David Guglielmoni é 
um artista autodidata, 
que iniciou no mundo 
das artes plásticas, há 15 
anos, por meio das joias. 
Começou a trabalhar com 
madeira há quatro anos. 

Também se formou em 
Ciências Sociais, o que 
lhe trouxe grande conhe-
cimento sobre arte sacra e 
barroca, e no trabalho ar-
tesanal com madeira.

Também autodidata 
Allan Guglielmoni come-
çou a se interessar pela 
arte ainda criança. Usava 
cartolina para exercitar a 

criatividade, esculpia per-
sonagens em massinha e, 
com as novas tecnologias 
disponíveis, começou a 
estudar vários softwares 
de modelagem por conta 
própria. Aliando a técnica 
artística ao processo tec-
nológico. Sua inspiração 
vem da natureza e das cul-
turas regionais.

“Via 3D”, será aberta a partir desta semana no “Memorial da Devoção 
Nossa Senhora Aparecida”, no Santuário Nacional de Aparecida
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Dayane Gomes

“Prêmio por Excelência no Estudo” consagra 
alunos com bom rendimento escolar

Workshop gratuito ensina a criar roupas com papel

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Apesar do encontro 

com professores e da con-
versa sobre o desenvol-
vimento estudantil, 200 
estudantes de Pindamo-
nhangaba tiveram um 
dia de aula diferente na 
manhã dessa quinta-feira 
(5). Eles fugiram da roti-
na para irem em busca do 
reconhecimento, concre-
tizado em forma de certi-
fi cado e premiação em di-
nheiro, conquistado com 
o “Prêmio por Excelência 
no Estudo” promovido 
pela empresa Tenaris no 
Brasil.

Na cerimônia realiza-
da no Clube ADC da Con-
fab, as duas centenas de 
aprendizes formalizaram 
a conquista, uma vez que 
seguiram os critérios de 
boa disciplina, limite má-
ximo de 15 faltas e mé-
dia mínima de 9 pontos 
ao longo do ano letivo de 
2017. Nessa conformida-
de, 56 deles são do 1º ano, 
71 do 2º ano e 73 do 3º 
ano do Ensino Médio.

Em consequência de 
toda atmosfera que ronda 
a premiação, os educado-
res identifi cam a iniciativa 
como um pilar importan-
te para a dinâmica edu-
cacional da cidade, como 
comentou Lia Inês Farias 
Abarza, que está há 2 anos 
na direção da Escola Esta-
dual Dr. Alfredo Pujol. “É 
um incentivo muito gran-
de aos educandos de hoje 
em dia. Além disso, a gen-
te percebe que há um es-
tímulo, uma gana dos alu-
nos em conseguir ganhar 
o prêmio”, acrescentou.

Assim, acompanhados 
de familiares e de amigos 
e divididos em 170 alunos 
de escolas públicas esta-
duais, 15 de escolas parti-
culares e 15 de uma escola 
técnica, os protagonistas 
do evento receberam as 

honras da cúpula de cin-
co oradores: Renato Ca-
tallini, presidente da Te-
naris no Brasil; Gicele de 
Paiva Giudice, dirigente 
regional de Ensino; Ro-
berto Vidigal, presidente 
da Organização Techint 
no Brasil; professor Julio 
César do Valle, secretário 
de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba e Ivani 
Silveira, diretora de Re-
cursos Humanos da Tena-
ris no Brasil.

“O ‘Prêmio por Exce-
lência’ representa um dos 
valores fundamentais do 
grupo Tenaris, que é o in-
vestimento em educação. 
E um fator muito legal é 
que todos os meninos que 
vieram hoje estão aqui 
por um único motivo: o 
próprio mérito deles”, 
afi rmou o presidente da 
Tenaris no Brasil, Renato 
Catallini.

Na edição deste ano, 
141 estudantes receberam 
o prêmio pela primeira 
vez, 42 pela segunda e 17 
pela terceira. O fi lho de 
Valquíria Lima, Alisson 
Matheus, de 19 anos, faz 
parte do primeiro grupo 
e a mãe não deixou de de-
monstrar sua satisfação 
com a condecoração. “Isso 
me enche de orgulho por-
que a impressão que tenho 
é de que cumpri o dever 
de educar meu fi lho”, se 
emocionou Valquíria, que 
veio morar com a família 
em Pinda faz 2 anos.

Pelo lado dos vencedo-
res, Daniel Patrick de Oli-
veira, de 18 anos, está deci-
dindo o que vai fazer com 
o bônus fi nanceiro. “Eu já 
trabalho e ganho meu di-
nheiro. Então, pretendo 
guardar esse do prêmio”, 
afi rmou o recém-formado 
da Escola Estadual Ale-
xandrina Gomes de Araú-
jo Rodrigues, que ganhou 
o “Prêmio por Excelência 
no Estudo” por dois anos 
consecutivos.

Pela 12ª edição consecutiva, a premiação incentivou a Educação 
e o Desenvolvimento Social do município

A premiação com entrega de certifi cados foi realizada no Clube ADC da Confab

O Senac Pindamo-
nhangaba promove no 
dia 10 de abril, das 9 às 
12 horas, o workshop 
gratuito “Vestindo com 
Papel”. A proposta é 
desenvolver o senso 
criativo dos participan-
tes por meio da mou-
lage – técnica na qual 
os moldes das peças de 
roupas são criados no 
próprio manequim – 
de papel.

Os participantes 
trabalharão em duplas 
para desenvolver tra-
jes utilizando diversos 
tipos de papel, a partir 
de referências apresen-

tadas pelos docentes. 
Jornal, papel de seda, 
papel para embrulhar 
presente e papel cre-
pom são algumas das 
opções para criar trajes 
com novos volumes e 
texturas.

O workshop será 
ministrado por Alexan-
dra Fernandes Perei-
ra, formada em moda 
e pós-graduada em 
criação de imagem e 
styling; Ariane Farra-
po, formada em design 
de moda e pós-gradua-
da em criação de ima-
gem e styling de moda; 
e Ana Cristina Martins 

de Siqueira, graduada 
em desenho de moda e 
pós-graduada em ges-
tão de produção em ne-
gócios da moda.

A participação no 
workshop “Vestindo 
com Papel” é gratuita, e 
os trabalhos desenvol-
vidos fi carão expostos 
na unidade de 11 a 27 
de abril, das 9 às 21 ho-
ras. Para se inscrever, 
acesse o Portal Senac: 
www.sp.senac.br/pin-
damonhangaba.

O Senac Pindamo-
nhangaba fi ca na rua 
Suíça, 1.255, no bairro 
Santana.

Trabalhos desenvolvidos pelos participantes fi carão em exposição no Senac Pindamonhangaba de 11 a 27 de abril
Imagem meramente ilustrativa/internet

Crispim ganha quadra esportiva, 
parque infantil e “Estação Saúde”

Neste domingo (8), 
às 10 horas, o bairro do 
Crispim e região rece-
bem, ofi cialmente, a qua-
dra poliesportiva “Bene-
dicto dos Santos - Sr. 

Dito do Estrela”, além de 
um parque infantil e uma 
“Estação Saúde”.

No local, a prefeitu-
ra refez o piso, trocou o 
alambrado, diminuiu a 

mureta em volta da qua-
dra, construiu rampas de 
acessibilidade, realizou a 
pintura geral e instalou o 
parque infantil e o equi-
pamento Estação Saúde, 

que possibilita a reali-
zação de diversos exer-
cícios físicos e alonga-
mento.

O homenageado, 
“Benedicto dos Santos 
- Sr. Dito do Estrela”, 
nasceu no dia 1º de 
março de 1930 e fale-
ceu em 19 de dezembro 
de 2005. Funcionário 
público, trabalhou na 
Escola Municipal de 
Coruputuba, na Esco-
la Professor Eurípe-
des Braga, no Crispim, 
onde se aposentou. 
Dedicou muitos anos 
de sua vida ao Esporte 
Clube Estrela, onde foi 
presidente por duas ve-
zes e desenvolveu ou-
tras atividades em prol 
do clube.

A quadra poliespor-
tiva fi ca na rua Argemi-
ro Cypriano de Olivei-
ra, no Crispim.

Divulgação
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Feliz aniversário

Tudo de lindo para a aniversariante do dia 29 de 
março, Gislene Mirian, do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura. Familiares e amigos desejam 
felicidades

Os promotores de eventos Allan Fernandes e 
Eliade Estevam, de Pindamonhangaba, participa-
ram, no último sábado (30) da Final do Concurso 
Miss São Paulo Be Emotion, na capital paulista. O 
evento elegeu Paula Palhares como representante 
do Estado para a fase nacional do concurso, que 
acontece em maio, no Rio de Janeiro.

A escolhida pelo júri veio da cidade de Sumaré e 
venceu outras 15 fi nalistas.

Allan posou ao lado da nova Miss São Paulo. Já 
a Miss Brasil 2017, Monalisa Alcântara, foi foto-
grafada junto com Eliade Estevam. Os dois são or-
ganizadores do Concurso Miss Plus Size São Paulo, 
marcado para junho, aqui em Pindamonhangaba.

Arquivo Pessoal

Parabéns

Para Rogério “Socó”, que aniversaria no 
dia 8 de abril recebendo o abraço dos familia-
res e amigos. Felicidades!

Novo ciclo 

Tudo de bom para Roberto Catto, aniversariante 
dessa quinta-feira, 5 de abril. Ele recebe os parabéns e o 
desejo de muita luz e sabedoria da esposa Marcela Ru-
fato, dos fi lhos Vitor, Laura (foto) e Maria Eduarda, dos 
amigos e de toda sua família. 

Paz e bem!

Quem completou mais um ano de vida no último 
dia 3 de abril foi o cabeleireiro Vrady Penido. Ele 
recebe os parabéns da esposa Lucimar (foto), dos 
fi lhos Rafael e Allan, da nora Karen, dos sogros, 
irmãos, e de todos os familiares e amigos. 

Chuvas de bênçãos 

Para a jornalista Aline Bernardes, 
aniversariante deste domingo, 8 de abril. 
Que seu novo ciclo seja cheio de paz, 
bênçãos e muito sucesso. São os votos do 
esposo Anderson (foto), dos pais Márcio e 
Regina, dos irmãos Júnior, Marina e Ma-
riana, dos cunhados Mateus, Raúl e Josi, 
das sobrinhas Ana Luiza e Helena; dos 
colegas da imprensa e da equipe da Rádio 
Ótima FM.

Noite de glamour

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Parabéns!

Completou no dia 2 de abril o 1º ano de vida João 
Victor dos Santos Oliveira, fi lho de Anderson e Ali-
ne. Na foto, com sua avó paterna, Marcia Oliveira, 
esposa do funcionário aqui da casa João Waine. João 
Victor recebe o abraço de toda a família, em especial 
do avô Luis e da avó Sandra. 

É pique, é pique!

Quem completou nove anos no último dia 2, foi Miguel 
Nerosi. Ele recebe os parabéns dos pais Tássia e David 
Nerosi, do irmão Heitor e de toda a sua família e amigos.  

Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal

Tudo de bom 

Para a professora e cantora Marília Maia, que fez 
aniversário nessa quinta-feira (5). Ela recebe os cum-
primentos da sua família, dos alunos e educadores 
da escola Gilda Piorini, de todos os seus amigos, em 
especial dos componentes da Banda Daruê.


