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“Outubro Rosa” segue com atividades de
conscientização em Pindamonhangaba
PARQUE DA CIDADE RECEBE
ESPETÁCULO CIRCENSE
A Coordenadoria de Eventos da Prefeitura de Pindamonhangaba em parceria
com o Fundo Social de Solidariedade e com o Draicon Circus promoverão na próxima
quinta-feira (25), um espetáculo circense gratuito. A
apresentação será às 20h30,
no Parque da Cidade, e o ingresso deverá ser trocado por

Durante todo o mês, Pindamonhangaba recebeu diversas
atividades especiais em celebração ao “Outubro Rosa” –
campanha que dá visibilidade

à conscientização e à prevenção
ao câncer de mama.
No último sábado (20), a décima “Caminhada Rosa” levou
dezenas mulheres às ruas para

caminharem pela conscientização e pela prevenção do câncer.
O evento também teve por intuito estimular a atividade física.
PÁGINA 3

um quilo de arroz.
A troca deve ser feita a
partir das 8 horas desta terça-feira (23), no Fundo Social
de Solidariedade, das 8 às
12h30 e das 13h30 às 16h30
ou até acabarem os ingressos. Cerca de 400 entradas
estão disponíveis para troca
no Fundo Social. Prestigie!
PÁGINA 3
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Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia Vieira Domingues, participou
do evento e reforçou a importância da prevenção
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Editorial
Valorizando a arte circense

P

icadeiro. Pernas de pau. Calças longas.
Coloridas. Malabarismo. Chamas de
fogo. Contorcionismo. Mágicos. E claro,
não pode faltar a ﬁgura principal: o palhaço.
Aquele que conta piadas, que faz graça e que
arranca muitas gargalhadas da plateia.
Conta a história que a arte circense chegou ao Brasil em meados do século XIX, por
meio de famílias e de companhias vindas de
diversos países, principalmente, do continente
europeu.
Esta arte itinerante, além de gerar o sustento de muitas famílias, sempre proporcionou
momentos de muita alegria àqueles que não
tinham acesso a outros espetáculos culturais.
Se você gosta dessa arte poderá conferir um
espetáculo do Draicon Circus – que, em parceria com a Coordenadoria de Eventos da Prefeitura de Pindamonhangaba e com o Fundo
Social de Solidariedade, promoverão a apresentação gratuita, na próxima quinta-feira
(25), no Parque da Cidade: a entrada será um
quilo de arroz.
Participe e seja solidário! Sempre haverá
uma instituição assistencial precisando receber doações.

“Campeonato de Futsal
Feminino-Livre Regional”
recebe inscrições
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
A Liga Pindamonhangabense de Futebol de
Salão deu abertura ao recebimento de inscrições
de equipes para o “Campeonato de Futsal Feminino-Livre Regional”. Times contendo integrantes
acima de 13 anos de idade
podem se matricular na
competição esportiva, que
tem previsão de início já
em novembro.
O credenciamento no
torneio requer o pagamento de uma taxa de R$

100. E os interessados em
efetuar o cadastro devem
fazê-lo presencialmente,
comparecendo à sede da
Liga de Pindamonhangaba, que ﬁca na rua Capitão
José Martiniano Vieira
Ferraz, 167 – centro (ao
lado do Mercado Municipal). O horário de atendimento da organização é
das 9 às 13 horas, de segunda a sexta-feira.
Mais informações e detalhes sobre as inscrições
e o próprio campeonato
estão disponíveis por contato telefônico: (12) 36485278 ou (12) 99107-5713.
Reprodução/Internet

Competição esportiva da Liga de Futebol de
Salão tem previsão de início no mês que vem
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Pindense vence “7° Desafio Interestadual de Jiu-jitsu”
Isabela Nogueira foi até Cambuí (MG), para competir e buscar título de campeã
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
A jovem Isabela Nogueira se sagrou campeã de mais um evento
esportivo, representando Pindamonhangaba. Desta vez, ela integrou a
grade de competidores do “7° Desaﬁo Interestadual de Jiu-jitsu”, organizado pelo sensei Clovis Brito. Sua
atuação contou com uma lesão, que
não foi obstáculo para a conquista da
medalha de ouro em Cambuí (MG),
no último domingo (21).
O caminho de Isabela até o título
se dividiu em três passos, cada um
sendo uma luta dura. A ﬁnal, como
de costume, envolveu um confronto
difícil que lhe rendeu uma contusão.
Apesar de ter se machucado, a atleta
não desistiu da luta e acabou colhendo seu esforço na forma de vitória.
Mais uma vez, a jovem agradeceu ao
apoio de seus senseis Geison Andrade, Julio Fonseca e Luiza Andrade e
disse estar orgulhosa da posição que
conquistou no pódio.
A ida ao solo mineiro teve como
objetivo a ampliação do currículo

Lutadora conquistou medalha de ouro após três lutas difíceis
competitivo da lutadora que atua,
tipicamente, na categoria Infanto-Juvenil A. Participar de competições de jiu-jitsu já faz parte

das aptidões de Isabela, que integra
as equipes Monteiro JJ, Careca JJ e
Fonseca JJ (pertencente ao projeto
social “Rayane”).

“Coalizão Pinda” planeja práticas de prevenção em reunião de outubro
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
O projeto “Coalizão Comunitária Antidrogas” de Pindamonhangaba realizará o encontro do mês
de outubro tendo como foco de
discussão a continuidade do trabalho de precaução ao uso de entorpecentes em 2019, bem como a
avaliação da presença da associação em eventos. O debate aconte-

R

cerá nesta quarta-feira (24), às 18
horas, no auditório da Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (Acip).
A pauta principal da reunião será
o planejamento de ações de prevenção, a missão básica do “Coalizão
Comunitária Antidrogas”, para o
ano que vem. No encontro também
será feito levantamento e análise da
participação da entidade na “Semana Interna de Prevenção de Aciden-

tes do Trabalho” e haverá um evento
de adolescentes com a Diretoria de
Ensino.
A agremiação discutirá ainda
uma campanha de conscientização
dos comércios no entorno da Praça
do Quartel, local conhecido pela circulação de jovens no centro de Pinda. O encontro, aberto ao público
em geral, ocorrerá na sede da Acip,
localizada na rua Deputado Claro
César, 44 – centro.

EGISTRO CULTURAL

Altair Fernandes Carvalho

HOMENAGEM À EUTERPE E SOLENIDADE DE POSSE NA APL
Nesta sexta-feira (26), em sua
sede no Palacete 10 de Julho (rua
Deputado Claro Cesar, 33 – centro),
a APL - Academia Pindamonhangabense de Letras realiza a sessão
plenária solene referente ao mês
de outubro. O evento tem início às
19 horas e a programação prevista
será a seguinte:
- Condecoração com a Medalha
Athayde Marcondes à Corporação Musical Euterpe pela Câmara
Municipal de Pindamonhangaba.
A merecida homenagem à Euterpe
reconhecerá seu valor histórico e
cultural para o município ao longo
de seus 193 anos (1825 – 2018).
- Apresentação musical da centenária Corporação Euterpe com
repertório especialmente preparado
para a sessão solene.
- Solenidade de posse de acadêmico, com o membro honorário José
Luiz Gândara Martins passando a
ocupar o quadro de membros titulares, assumindo a cadeira nº 13T.
Cadeira que tem como patrono seu
avô o escritor, historiador, poeta,
músico, professor e jornalista José
Athayde Marcondes.

Divulgação

Corporação Musical Euterpe (1925 -2018)
- Palestra de José Luiz Gândara
Martins em homenagem aos avós
Athayde Marcondes e professora
Gabriella Monteiro Athayde Marcondes.
- A APL também prestará homenagens a professores da antiga
Famusc- Faculdade Santa Cecília,
atualmente denominada Fasc.

Divulgação

José Luiz
Gândara
Martins

O POETA VENCEDOR DO XII FESTIPOEMA
Parabéns ao romancista e poeta, professor Ricardo Estevão de
Almeida por ter conquistado o XII
Festipoema com o belíssimo poema
“Teu corpo luzia” (publicaremos em
edições posteriores desta coluna).
“ O domingo, dia 14
de outubro, no Tetaro Galpão, foi uma
alegria sem tamanho:
conquistei o 1o. lugar
no Festipoema 2018!!!
Na plateia, amigos e
alunos queridos; no
palco, a interpretação
impecável e emocionante de Rhosana Dalle
para meu poema ‘Teu
corpo luzia’! Poesia é
sonho, é vida - mais
vida que sonho, muito
mais vida! Obrigado,
obrigado, obrigado!”

Os cumprimentos se estendem à
poetisa e atriz Rhosana Dalle, pela
brilhante interpretação do trabalho de Ricardo. Os colegas de APL,
entidade à qual representam com
reconhecido talento e participação,
Portal R3

RICARDO ESTEVÃO
DE ALMEIDA, O
AUTOR

Portal R3

estão orgulhosos da performance
da dupla.

“Foram mais
de 1.400 poemas inscritos,
de 25 Estados
do Brasil, e
30 foram os
selecionados.
São todos
obra prima da
poesia. E os
intérpretes
então!!!”

ALBERTO MARCONDES
SANTIAGO, O CRIADOR
DO FESTIPOEMA

Portal R3

“Meu prezado amigo e autor Ricardo Estevão de Almeida, não cabe
ao ator saber o motivo que o levou
a escrever estes belissimos versos,
mas a mim, como atriz, a melhor
forma de representá-los foi imaginar
a noite esperando a lua se despir
mais uma vez... Inesquecível.”
RHOSANA DALLE, A INTÉRPRETE
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“Outubro Rosa” segue com atividades de
conscientização em Pindamonhangaba
COLABOROU COM O
TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba,
dá prosseguimento nesta
semana às atividades de
conscientização do “Outubro Rosa”. No próximo domingo (28), o Parque da Cidade receberá o
“Treinão Rosa”, ato que
busca estimular a atividade física e ajudar na
prevenção ao câncer de
mama.
As inscrições para o
“Treinão Rosa” custam
R$ 30,00 podem ser feitas
com os professores: Robinho (RK Runners) 991866398, Érika (Sou + Turma
da Corrida) 98190-0506,
Lauri e Gustavo (Espaço
FIT) 98255-3051, Vanderlei 99151-3483, e no Fundo Social de Solidariedade
(3643-2223 ou rua Deputa-

do Claro César, 53, centro).
Para os participantes do
“Treinão”, há as opções nas
modalidades: caminhada,
5 km e 10 km. O dinheiro
arrecadado será revertido
para o custeio de exames
do GAPC (Grupo de Apoio

às Pessoas Com Câncer).
CONSCIENTIZAÇÃO
E PREVENÇÃO
Durante todo este mês,
a Secretaria de Saúde preparou atividades especiais
para mulheres de Pindamonhangaba. Na última

quinta-feira (25), o Cpic
(Centro de Práticas Integrativas Complementares)
recebeu palestras sobre
a saúde da mulher e seu
papel social, além de atividades voltadas para o “Outubro Rosa”. O dia no Cpic

começou por volta das 8
horas com um café comunitário. Logo após, aconteceu a palestra “O que te
constitui, mulher?”, com a
diretora de Educação, psicóloga Luciana Ferreira.
As ações prosseguiram
Divulgação

Cpic recebeu “Aulão” de ioga em prol da qualidade de vida feminina

com a facilitadora Lúcia
Mendonça que falou sobre
a Constelação Familiar,
houve também a palestra:
Ioga Postural e Técnicas de
Respiração para o Empoderamento, com Mila Garcia, além de dança circular.
A coordenadora do Cpic,
Ticiana Gama Santana,
avalia a ação como muito
positiva e bem aproveitada
pelas mulheres, sendo um
momento muito especial.
“CAMINHADA
ROSA”
No sábado (20), a décima “Caminhada Rosa”
levou dezenas mulheres às
ruas, incluindo a primeiradama e presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Cláudia Domingues, para
caminharem pela conscientização e prevenção
do câncer. A ação também
teve por intuito estimular a
atividade física.

Região do Boa Vista
recebe serviço de
recapeamento
A Prefeitura de Pindamonhangaba segue com o recapeamento
de pavimentação em diversos
pontos da cidade. Após a avenida
São João Bosco, o serviço foi realizado nos últimos dias, na rua
Conselheiro Rodrigues Alves, no
bairro Jardim Boa Vista.
A equipe segue, agora, para
as seguintes vias: rua Francisco
Glicério (trecho compreendido
entre a rotatória do INSS e o
quartel), rua Antônio de Pádua
Costa e rua Athaíde Marcondes.
No total, 37 vias serão beneﬁciadas, somando 15 km de pavimentação.
Lembrando que as ruas Treze
de Maio e Ferdinando Bólis, no
Crispim, que também recebe-

rão o serviço, estão aguardando o término de uma obra que
a Sabesp está realizando no local para iniciar o recapeamento,
sendo que essas ruas já receberam a fresagem necessária para
receber a pavimentação asfáltica.
O investimento total da prefeitura neste recapeamento é
de aproximadamente R$10 milhões, sendo R$ 4 milhões através do Governo de São Paulo, R$
5 milhões investidos pelo projeto de ﬁnanciamento do Programa Desenvolve São Paulo e mais
R$ 1 milhão com investimentos
do município. A última vez que
Pindamonhangaba recebeu um
recapeamento nestas proporções foi entre 2011 e 2012.

Divulgação

Rua Conselheiro Rodrigues Alves recebeu pavimentação

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PODE APROVEITAR ESPETÁCULO CIRCENSE
Reprodução/Internet

Troca de 1kg de alimento por ingresso garante entrada no circo, no Parque da Cidade

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Coordenadoria de Eventos da Prefeitura de
Pindamonhangaba em parceria com o Fundo Social
de Solidariedade e o Draicon Circus promovem,
nesta semana, um espetáculo circense gratuito.
A apresentação será nesta quinta-feira (25), às
20h30, no Parque da Cidade.
O ingresso deve ser trocado por um quilo de arroz.
A troca deve ser feita a partir das 8 horas desta
terça-feira (23), no Fundo Social de Solidariedade, das
8 às 12h30 e das 13h30 às 16h30 ou até acabarem os
ingressos. Cerca de 400 entradas estão disponíveis
para troca no Fundo Social.
“Com mais essa parceria, trazemos opções de
diversão, incentivando a cultura e o lazer para a
cidade, além de incentivar a solidariedade por meio
da doação do arroz, que ajudará as instituições
assistenciais. Todos estão convidados a participar”,
enfatiza o coordenador de Eventos, Ricardo Flores.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 126/2018 (PMP 20694/2018)
Comunicamos o adiamento “sine-die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de
equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos cenotécnicos e de iluminação cênica,
destinados à montagem do CEU das Artes”, para alteração de alguns descritivos
solicitados pela Caixa Econômica Federal, conforme solicitação do Departamento de
Cultura e Patrimônio Histórico (memorando nº 374/DCPH).

ERRATA: Segue planilhas de projetos habilitados e inabilitados corrigidas
ProAC Municípios / Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais
EDITAL LINGUAGENS ARTÍSTICAS

*** IMPUGNAÇÃO ***

Projetos Inscritos: 27 sendo: 20 de Pessoa Física e 07 de Pessoa Jurídica

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19754/2018)
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Saúde
e Assistência Social e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, acolheu
a impugnação interposta pela empresa LP Santos Atacadista ME (processo
nº 21951/2018), determinando a reabertura do certame com alteração do ato
convocatório da licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas infantis e dietas”.

Nº
01

PROJETO
PF - Museu de arte urbana caipira

PROPONENTE
Jorge Fernando Voiola

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

02

PF - Conto outra vez

Daniele Voiola

PREGÃO Nº 159/2018 (PMP 26337/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 18/10/2018,
fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada no
plantio e aquisição de gramas tipo ‘bermudas way’ com calcário de dolomítico para a
reforma do Campo de Futebol do Estrela”.

03

PF - Formas de poder

Lucas Aquiles Alfredo Costa

04

PF - Povos palavras e histórias

Vânia Freire dos Santos

05

PF - Orquestra Crossover -

Thiago Henrique Alves de Oliveira

*** HOMOLOGAÇÃO ***

06

PJ - Yaga – uma história para crianças
corajosas

Laila Romeiro Dantas da Gama

07

PJ - Camerata jovem

Associação dos Salesianos Cooperadores
de Pindamonhangaba

08

PJ - Maracatu trovão

Josué Amadeu Moreira Ribeiro

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2018 (PMP 19727/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos
e manifestação da Secretaria de Saúde e Assistência Social, negou provimento ao
recurso interposto pela empresa Dakﬁlm Comercial Ltda (processo nº 21788/2018),
e homologou, em 09/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição
de insumos (agulha, lanceta e seringa) para atender aos pacientes do programa
de diabetes do Município por um período de 12 meses”, em favor das empresas,
os itens (item-vl unit em R$): CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda: 020,0525; CBS Médico Cientíﬁca S/A: 04-0,29; Dakﬁlm Comercial Ltda: 01-0,2574; 070,2673; Medlenvensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda:
03-0,1843; Pontual Comercial Ltda: 05-0,26; Volpi Distribuidora de Drogas Ltda EPP:
06-0,2871.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 157/2018 (PMP 24762/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social, desclassiﬁcou as propostas para o item 09 de todas
as empresas, e homologou, em 10/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e materiais para
campanhas) para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, por
um período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): CT
Araújo Móveis ME: 01-1326,60; 02-1498,00; 03-623,00; 05-225,00; 06-98,00; Ferrini
Comércio e Consultoria Ltda ME: 07-590,90; 10-397,30; LS Aguiar Móveis EPP: 04293,00; OP Materiais, Serivços, Importação e Exportação Ltda ME: 08-1550,00; 11538,00; 12-109,00. Item fracassado: 09.
PREGÃO Nº 149/2018 (PMP 24680/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, indefere o recurso interposto pela empresa Planisa Serviços e Estudos
Técnicos em Urbanismo ME (processo 26820/2018), e homologou, em 17/10/2018, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em
diagnóstico socioterritorial”, em favor da empresa Ser Desenvolvimento Humano e
Empresarial Ltda ME, o item único, no valor total de R$ 42.000,00.
PREGÃO Nº 162/2018 (PMP 26833/2018)
A autoridade superior homologou, em 18/10/2018, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças
de pacote de aplicativos (software) em nuvem Gsuite, incluindo serviço de suporte
técnico, conforme especiﬁcações no termo de referência, por 12 meses”, em favor da
empresa Experts Informática EPP, o item 01, no valor total de R$ 94.800,00.

PROJETOS HABILITADOS:

PROJETOS INABILITADOS:
Nº
01

02

03

04

05
06

PROJETO
PF - Ciranda de histórias –
1º encontro de contadores de
histórias de
Pindamonhangaba
PF - Reo das bicas

SITUAÇÃO
Anexo IV: o numero de
integrante não confere com o
descrito no quadro de equipe
técnica
Luis Gustavo
Falta anexo V
Alves de oliveira
Anexo IV – o proponente não
se inclui como participante do
projeto.
PF - Wara art
José Roberto
Número de integrantes não
Alves Junior
correspondente ao edital.
Comprovante de residência de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
2018
DEPARTAMENTO
DE
CULTURA
E PATRIMONIO
HISTÓRICO
PF - Para
além da escola
Anexo IV – o proponente
não
Janaina
Aparecida

PF -

PREGÃO Nº 106/2018 (PMP 17914/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 121/2018, de 29/08/2018, para “aquisição de recarga de gás
de cozinha para o preparo do cardápio”, no valor de R$ 277.650,00, vigente por 12
meses, assinando pela contratante e com gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto
do Valle, e pela contratada, empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda, o
Sr Faeis Nassib Kadri.
PREGÃO Nº 138/2018 (PMP 22771/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 142/2018, de 09/10/2018, para “contratação de empresa
especializada para a elaboração, adequação e execução do ‘Projeto de Trabalho
Social – PTS’ e ‘Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST’, conforme portaria
nº 21/2014, âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para o empreendimento
Bem Viver Pindamonhangaba, referente ao convênio objetivando concretização do
trabalho social celebrado entre Banco do Brasil e Município de Pindamonhangaba,
vinculado ao contrato 2014/3901-FAR 015”, no valor de R$ 592.328,00, vigente
por 20 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcus
Vinícius Faria Carvalho, e pela contratada, empresa Clarb Consultoria e Comércio
Ltda EPP, o Sr Rinaldo dos Santos Barreto.

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização da 11ª reunião
ordinária, cuja pauta vem a seguir:

08

PF -

09

PF ruas
PF -

10

11

12

Leitura e aprovação da ata anterior;
Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme
distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de novembro.

PF - Îandé

PF - Mulheres Guerreiras

14

PF -

15

PF -

16

PJ -

17

PJ - Poética do Imperfeito

Presidente do FAEP

Allan Dutt de Paiva Anexo IV : Proponente não se
incluiu com integrante do
Figueiredo
projeto
Comprovante de residência de
2017
Anexo IV: 03 integrantes. A
Maíra Martins
proponente não se inclui
Fróis

Inox Filmes

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 007/2018-DPS-SES
Processo Administrativo nº 23.273/2018

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto no Departamento
de Assistência Social, sito na Rua Euclides de Figueiredo, 92, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba – SP, o Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção
e possível celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil
para execução em gestão compartilhada do Serviço de Proteção Especial de Média
Complexidade para pessoas com deﬁciência, idosas e suas famílias, na modalidade
Centro-Dia do Idoso, de acordo com as especiﬁcações contidas no edital, termo de
referência e anexos, cuja entrega dos envelopes deverá ser feita até as 17:00 horas
Scanned by CamS
do dia 22/11/2018. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, bem como no Departamento de Assistência Social a partir das 08:00 horas do dia
23/10/2018. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra, das 08:00
as 17:00 horas, ou por meio do tel.: (12) 3643-1607/1609.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.
Departamento de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.591, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018.
Convoca a III Conferência Municipal do Idoso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso, no uso de suas atribuições
e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação
da Política do Idoso no Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a III Conferência Municipal do Idoso, a ser realizada no dia 24
de novembro de 2018, nas dependências do Liceu Coração de Jesus, na Rua São
João Bosco nº 727, bairro Santana, das 8 às 17 horas tendo como tema central: “Os
Desaﬁos de Envelhecer no Século XXI e o papel das Políticas Públicas”.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de
dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de outubro
de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Comprovante de residência de
2018
se

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Anexo IV: proponente não
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP.
inclui como integrante do
Tel: 3642-1080 3643-2690 E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

Projeto Social
Grêmio União

PJ - Projeto Cultura
Pinda.com.br
PJ - Caminho dos Reis”

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima

Ederson Cleiton
Roberto
Cindy Quaglio

Ausência de comprovante de
residência
Conexões ruínas
Mônica Regina
Comprovante de residência
Cardoso da Silva
2018
Cores da história
Ivan Luis Claudino Anexo IV: proponente não se
Freire
incluiu como integrante do
projeto
- comprovante de residência
11/2016
Festival Roda das Artes Renan Wisney
O proponente não se inclui côo
Teixeira
integrante no anexo IV
Velho eu?
Falta de anexo V
Oliveira & Folter
Anexo IV – falta a lista dos
Produções
integrante do projeto
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Musicais LTDADEPARTAMENTO DE
ME CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO

PF -

19

Horário: 15h30 minutos

Comprovante de residente de
2018
Comprovante de residente de
2018
A estética da paz
Evalda de Andrade Comprovante de residência de
2018.
Planilha: visualização
comprometida
Fronteiras entre corpo e Patrícia Aparecida Comprovante de endereço de
Ferreira Pinto
2018
Poética do imperfeito
Pedro de Camargo Anexo IV: proponente não se
inclui como integrante do
projeto.
Comprovante de endereço de
2018

13

18

Dia: 25/10/2018

2017

Ficha técnica do projeto: 08
participantes

Pauta:



Yassuda
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CONVOCAÇÃO – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

inclui como participante do
DEPARTAMENTO DEBraz
CULTURA E PATRIMÔNIOse
HISTÓRICO
projeto.
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP.
Tel:efetuadores
3642-1080 3643-2690André
E-mail:Luís
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br
Afetos
Comprovante de endereço de

PF - Urrou – circulação e
formação
PF - Quatro ventos

*** CONTRATO ***

PROPONENTE
Fabiana Fonseca
Santos

Ia3 – instituto de
apoio ao
desenvolvimento
humano artes e
aprendizagem

projeto
Comprovante de residência
2018
Anexos sem assinatura
Ausência do pdf 2 : cnpj,
estatuto, rg, cpf, comprovante
de residência

Segundo Edital nos itens:
9.3. Os projetos inabilitados, na fase da inscrição, poderão apresentar recurso no período
definido no item 4 – Do Calendário.
4.2 O presente edital terá o seguinte calendário:
Prazo para recursos

22 a 26 de outubro de 2018 até as 23h59

9.4. Na fase recursal, serão aceitos os recursos enviados até as 23h59 do prazo estipulado
no subitem 4.2, em formato PDF, em um único arquivo no tamanho 5 MB, exclusivamente
no Sistema on-line disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br . Não será aceito
nenhum recurso protocolado junto ao Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, ou
por via postal.
9.4.1 O recurso do projeto deverá conter apenas as razões recursais.
9.5 A divulgação do resultado dos recursos e a lista final dos habilitados na Fase de
Inscrição para a fase de análise do projeto cultural, será publicada no site prefeitura.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2018

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico

DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP.
Tel: 3642-1080 3643-2690 E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
==============================================================
O Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP
usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 01 de
19 de janeiro de 2004, CONVOCA todos os servidores públicos estatutários ativos e
inativos para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de
outubro de 2018, no Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nº 1.400, às 09 horas, para escolha dos membros representantes dos
servidores Ativos e Inativos para compor o Conselho de Administração e Conselho
Fiscal do FPMP.
Não havendo número legal para funcionar em 1ª CONVOCAÇÃO, a Assembleia
funcionará após 30 (trinta) minutos com qualquer número de participantes.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2.018.
Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

DECRETO Nº 5.592, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018.
Convoca a VII Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de avaliar
e propor diretrizes para a implementação da Política dos Direitos da Criança e do
Adolescente no Município, e nos termos da Deliberação nº 01, de 02 de outubro de
2018 - CMDCA,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, nas dependências do
Liceu Coração de Jesus, na Rua São João Bosco nº 727, bairro Santana, das 8 às 17
horas, tendo como tema central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das
Violências”, constituído por cinco eixos temáticos quais sejam:
- Eixo1. Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;
- Eixo 2. Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;
- Eixo 3. Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;
- Eixo 4. Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e
Adolescentes; e
-Eixo 5. Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Crianças e
Adolescentes.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de
dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Sérgio Augusto Baldin Júnior
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de outubro
de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oﬁcial do Município”
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba Princesa do Norte receberá a
visita oﬁcial do Governador do Distrito 4600 de Rotary Internacional,
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do
Senhor Governador do Distrito 4.600 Sr. Luiz Roberto Rubin e sua esposa Sra.
Elizabeth Oliveira Rubin,
D E C R E T A:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito
4.600 Sr. Luiz Roberto Rubin e sua esposa Sra. Elizabeth Oliveira Rubin no dia 25
de outubro de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 18 de outubro de
2018.
Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Basquete de Pindamonhangaba conquista vitória
emocionante no Centro Esportivo “João do Pulo”
Colaborou Com o
texto: bruna Silva
no último sábado (20), o
time de basquete feminino de
Pindamonhangaba venceu a
partida emocionante contra a
equipe de Sorocaba, pelo “Campeonato Paulista de basquete”.
o placar do jogo foi virado pouco antes da partida terminar.
o jogo, em que Pinda ficou
grande parte do tempo atrás
do adversário, foi virado a
4min30 do término. no fim,
vitória pindamonhangabense
veio por 76 a 67. esta é a quarta vez que o time da cidade
vence na competição, dos dez
jogos em que disputou.
Fizeram parte deste grande
jogo: Casanova, tati Pacheco,
leticia lisboa, licinara, thaina,
nazinha, lorena, natalia, thamires, tamara, barbara e ana

luis Claudio/Portal r3

beatriz, sob o comando do técnico, luis bondioli.
“No último período fiz um pedido de tempo. e falamos sobre
a responsabilidade defensiva de
cada uma delas. era um jogo
muito importante para a classificação, era o ‘agora ou nunca’ naquele pedido de tempo.
as meninas acabaram voltando
com uma intensidade mais forte
e a gente conseguiu virar a partida. acabamos ganhando por
nove pontos de diferença”, destaca luis.
a equipe que representa Pindamonhangaba no “Campeonato Paulista” volta à quadra nesta
sexta-feira (26), contra o líder,
Santo andré.
Triunfo suado veio contra
a equipe de Sorocaba no
último sábado (20)

Pinda participa de “Campeonato Brasileiro
Loterias Caixa de Natação Paraolímpica”
No último fim de semana, a equipe de natação de
Pindamonhangaba/Semelp
participou do “Campeonato
Brasileiro Loterias Caixa de
Natação Paraolímpica”, em
São Paulo.
Os resultados foram:
João Leone segundo lugar
nos 100 metros costas, terceiro lugar 200 metros medley e quarto lugar nos 100
metros borboleta; Matheus
Silva terceiro lugar nos 100
metros peito e quarto lugar
nos 50 metros livre; Sérgio
Ribeiro terceiro lugar nos
200 metros livre e Amanda
Oliveira no sétimo lugar nos
50 metros livre.
As equipes de natação
da Secretaria de Esportes
e Lazer de Pindamonhangaba estão sempre participando de competições,
visando aprimorar cada
vez mais o desempenho de
seus atletas.

Divulgação

Pinda volta ao “palco” onde
conquistou o título de campeã
paulista de 2012

Equipe somou bons resultados em São Paulo

Futsal Sub 18 segue invicto no “Campeonato Estadual A2”
Colaborou Com o
texto: bruna Silva
a equipe de futsal masculina
segue invicta no “Campeonato
estadual a2”, após mais uma
vitória no último fim de semana, em que os meninos de Pindamonhangaba marcaram uma
goleada contra a equipe do ins-

Time de malha de Pinda
decide título do “Interior”
em São Bernardo do Campo

tituto Família Fustal. a partida
terminou em 6x1, no ginásio de
esportes tobias Salgado.
em fase de ótimo desempenho, o time de Pinda abre vantagem de mais três pontos e segue
na liderança do campeonato. os
seis gols foram marcados por
luís Guilherme, igor vinicius,
thiago Souza e Willian Palazzi.
Pinda Futsal/alex Santos

Resultado mantém grupo masculino na liderança do torneio

o último jogo da fase será no
próximo sábado (27).
De acordo com a Secretaria
de esportes e lazer de Pindamonhangaba, o Campeonato
Paulista conta com as categorias
de base Sub 18, Sub 16, Sub 14 e
Sub 12. as equipes Sub 18 e 16
são da Semelp, já as equipes Sub
14 e Sub 12 são uma parceria entre a Semelp e o projeto “Crianças Primeiros Passos” através
da lei de incentivo estadual. a
competição envolve 21 equipes
divididas em dois grupos, Pinda
está na chave b.
A ordem de classificação do
campeonato é que os quatro primeiros passem para a próxima
fase, que são as finais na chave
de ouro. Do quinto ao oitavo
se classificam para a chave de
prata. as quatro equipes (Sub
18, Sub 16, Sub 14 e Sub 12) de
Pinda seguem na disputa para
classificação para a chave ouro
que será decidida na rodada de
sábado (27), em Suzano.

Terminou empatada
em 6x6, neste domingo
(21), a decisão do título do
Campeonato Paulista de
Malha do Interior entre
o time de malha da Ferroviária/Semelp e Itapecerica da Serra. Após abrir
6x0 jogando em casa, no
domingo anterior (21), o
time de Pinda perdeu o
jogo por 6x0, resultado
que leva a decisão do título para a cidade de São
Bernardo do Campo, no
dia 4 de novembro.
O campo de malha do
Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, que será
palco da grande final, já
foi motivo de muita alegria pra cidade, pois, em
2012, Pindamonhangaba
conquistou seu primeiro

título paulista, também
decisão em campo neutro,
e o time da Água Preta/
Semelp sagrou–se o grande campeão naquele ano.
A equipe que representa Pindamonhangaba
é formada pelo técnico,
Ribamar; presidente da
Liga de Malha de Pindamonhangaba, Ico e
pelos atletas Lucas Ouverney; Rodrigo Soares;
Ari; Junior Bill; Ramirez;
Vinicius; Luizão; Gabriel
Morgado; Toni Berthoud
e Emerson. Dos atletas
campeões em 2012 três
deles estarão novamente
disputando a grande final,
podendo repetir o feito,
sendo eles: Lucas Ouverney, Junior Bill e Ramirez.
Divulgação

Jogo decisivo da equipe será no dia 4 de novembro
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Cotidiano

Cras Moreira César promove a quarta
edição da “Primavera das Famílias”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Em setembro, o Departamento de Assistência Social, através do Cras
(Centro de Referência de
Assistência Social) de Moreira César, em parceria
com instituições da rede
socioassistencial (Jataí,
ACCIMC e SOS) realizou a
quarta edição da “Primavera das Famílias”. Neste
ano, a ação social teve o
objetivo de incentivar a
população a exercitar a
cidadania no cotidiano.
Contou com a palestra do
assistente social Abel, que
trouxe uma visão clara
com exemplos de outras
culturas e a apresentação
da Camerata Jovem.
“Dia das Crianças”
no Cras Moreira César
O Departamento de

Assistência Social da Prefeitura promoveu na última quarta-feira (17) para
os ﬁlhos dos beneﬁciários
do Cras Moreira César um
evento em comemoração
ao “Dia das Crianças”.
O evento ocorreu das 10
às 14 horas com diversas
brincadeiras, dentro das
dependências do Cras.
“Foi dia de muita diversão com brinquedos,
lanches pipoca e algodão
doce para nossas crianças
da comunidade. O objetivo é proporcionar esse
momento de diversão, lazer e alegria para as crianças. É um evento que contou com a participação de
muitos munícipes e todas
as atividades foram feitas
pela Assistência Social”,
comentou a diretora de
Assistência Social, Ana
Paula Miranda.

Divulgação

Local público também recebeu comemoração do “Dia das Crianças”

Pindamonhangaba promove
mais uma edição da “Semana
de Incentivo à Leitura”
Divulgação

COM PROJETO DE
DOAÇÃO DE LIVROS NA
PRAÇA MONSENHOR
MARCONDES, A ‘SEMANA’
TEM COMO INTUITO
PROMOVER O GOSTO
PELA LEITURA
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Ler é dar asas à imaginação
e conhecer novos mundos através da leitura. Pensando nisso,
a Prefeitura de Pindamonhangaba por meio do Departamento de Cultura, promove entre os
dias 22 e 29 de outubro, a “Semana de Incentivo à Leitura”.
A ação, que começou na segunda-feira (22), na praça Monsenhor Marcondes com a doação
de livros durante a tarde com o
projeto “De mão em mão”, terá
continuidade na terça-feira (23)
com a doação das 8 às 12 horas;
na quarta-feira (24), das 13 às
17 horas; na quinta-feira (25),
das 8 às 12 horas; na sexta-feira
(26), das 13 às 17 horas; e, no sábado, das 8 às 12 horas. Todas
as pessoas que quiserem, podem participar do ato.
Haverá também atividades
nas escolas. Na terça-feira (23),
às 9 horas, terá uma visita monitorada e a exibição do ﬁlme
“Extraordinário” para os alunos do Colégio Aprendiz. Já na
quinta-feira (25), é a vez dos
alunos do segundo ano da escola São Rafael receberem visita monitorada e a exibição do
ﬁlme “Diário de Um Banana”.
Na terça-feira (30), os alunos da
Escola Municipal Ayrton Senna
da Silva assistirão ao ﬁlme “Alice no País das Maravilhas”, logo
após a visita monitorada. E, na
quarta-feira (31), os alunos do
sexto e do sétimo anos da Escola Estadual Ismênia receberão
a apresentação de vídeos sobre
contos de fadas.

Divulgação

As obras de restauração e adequação têm previsão de início
em 1º de novembro

Iniciativa municipal atenderá também alunos de diversas escolas
Reprodução/Internet

Livros são os principais instrumentos de propagação do
objetivo do evento

Saúde transfere
atendimentos da UBS
Crispim para início de obras
A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, na sexta-feira (19), a
mudança temporária dos atendimentos da UBS Crispim para
o centro comunitário do Bosque. A unidade será reformada,
tendo as obras previstas para
serem iniciadas no dia 1º de novembro.
A estrutura para atendimentos no centro comunitário está
sendo ﬁnalizada, para que a população sofra os menores trans-

SENAC PINDAMONHANGABA SEDIA DEBATES SOBRE INCLUSÃO E DIVERSIDADE
ATÉ SEXTA-FEIRA (26), ATIVIDADES PROMOVERÃO REFLEXÃO ACERCA DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS

Com o objetivo de promover momentos de sensibilização e interação com a comunidade, o Senac
Pindamonhangaba realiza a “Semana Senac da
Inclusão e Diversidade 2018”. A programação começou nessa segunda-feira (22) e vai até sexta-feira
(26). As atividades são gratuitas e abordam valores
e atitudes favoráveis pautadas pela convivência com
a diversidade e pelo respeito às diferenças.
Exposições, intervenções artísticas, oﬁcinas, palestras e roda de conversa serão algumas das atividades
desenvolvidas para dialogar com a sociedade sobre
questões como cultura afro-brasileira, empoderamento feminino e identidade e gênero. Dois outros temas
estarão em evidência: os “70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos” e a “Deﬁciência
intelectual”.
De acordo com os dados da Relação Anual de

Informações Sociais (Rais) 2015, divulgada pelo
Ministério do Trabalho, menos de 1% das Pessoas
com Deﬁciência (PCDs) encontra oportunidades de
trabalho formal. Desse número, uma quantidade
ainda menor é de pessoas com deﬁciência intelectual,
o que coloca em evidência a necessidade de discutir
potências, desaﬁos e equiparação de oportunidades no
mundo do trabalho.
A “Semana Senac da Inclusão e Diversidade 2018”
conta com uma extensa programação em mais de 30
unidades da instituição na capital e no interior de São
Paulo. Para se inscrever gratuitamente, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/semanadainclusaoediversidade, e escolha a unidade Pindamonhangaba. A
“Oﬁcina de Libras” terá vagas limitadas e requer inscrição feita pessoalmente, no balcão de atendimento
do local, situado na Rua Suíça, 1.255 – Santana.

tornos possíveis. O processo de
adequação do centro comunitário para receber os pacientes
será realizado durante o decorrer da semana.
A população atendida pela
unidade está sendo informada
da mudança e das adequações
no atendimento há cerca de 15
dias, tanto pessoalmente pela
equipe da UBS como por meio
de avisos entregues nas casas.
REFORMA
O projeto de reforma e adequação da unidade de saúde
visa a oferecer melhores condições de uso para toda a população. A construção, que conta
com 367,38 m², terá consultórios para atendimento pediátrico, ginecológico, odontologia,
psicólogo e clínico geral. Além
disso, recepção e espaço de espera para abrigar as pessoas
com conforto e acolhimento.
Terá ainda farmácia, sala de
vacinas, posto de enfermagem,
entre outros serviços que fazem
parte da UBS. No pavimento superior, ﬁcará toda a área administrativa da unidade saúde. O
valor de investimento total será
de R$ 480.188,82 com previsão
de execução em 8 meses, a contar a partir do dia da emissão da
ordem de serviço.
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Educação e Cultura
TERÇA-FEIRA

Fernanda Batista

Todas as turmas foram representadas por alunos que realizaram diversas apresentações culturais

Escola Municipal João Cesário
realiza “I Mostra Literária”
Comunidade escolar prestigiou evento que reuniu diversas manifestações culturais

M

úsica. Teatro. Dança.
Jograis. Paródias. E
muita conscientização
por meio da arte.
Alunos e professores apresentaram seus trabalhos sob
muitos aplausos dos pais e de
familiares que prestigiaram a “I
Mostra Literária” da Escola Municipal João Cesário, localizada
no bairro Feital.
Realizada na última sextafeira (19), nos dois períodos, a
mostra, que faz parte do cronograma da escola, teve por principal intuito divulgar as práticas
trabalhadas em sala de aula envolvendo a leitura e a escrita.
Sensação de pertencimento
Familiares de João Cesário
– munícipe que dá nome à es-

cola – foram homenageados e
cada um recebeu um exemplar
da revista “Território”. Projeto
que tem por proposta fazer um
estudo amplo sobre a comunidade em que as crianças da rede
municipal de ensino estão inseridas, fazendo um elo entre o
que elas estudam em cada disciplina e o contexto sociocultural:
o território como referência.
O grande diferencial deste
projeto é que a revista é elaborada por alunos, professores,
familiares e funcionários da escola. Isto é, a comunidade escolar é quem produz o material
que recupera e mantém viva a
história da unidade escolar e do
bairro.
No ﬁnal do evento, cada família recebeu um exemplar da
revista.

Fernanda Batista

Músicas e paródias levaram público a reﬂetir sobre suas atitudes
Fernanda Batista

Familiares de João
Cesário prestigiaram
o evento

ta

da Batis

Fernan

Comunidade escolar pôde conferir apresentações
culturais e leitura de livros
Fernanda Batista

Durante a Mostra,
alunos lançaram o
jornal “Cesarinho”,
como parte do projeto
“Noticiando”

