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Chegada do “Papai Noel”
Nem a chuva forte afastou as crianças e os pais de receberem com festa o ‘Bom Velhinho’

Além do atendimento do “Papai Noel”, a praça conta com vasta programação cultural gratuita; 
e o comércio central está fi cando aberto até as 22 horas  

Divulgação

Para alegria da criançada, 
mesmo com a chuva forte noite 
da última sexta-feira (30), “Pa-
pai Noel”, “Mamãe Noel” e os 
“Duendes” conseguiram chegar 
à ‘casinha’ da praça Monsenhor 
Marcondes, para os primeiros 
atendimentos. 

Recebidos com festa e car-
reata, que saiu da frente da 
Dokar, com a presença de di-
versos veículos do comércio 
local, além de artistas, o “Bom 
Velhinho” aportou na praça – 
onde receberá as crianças e suas 
‘cartinhas’ até o dia 22 de de-
zembro. 

A “Parada de Natal” é realiza-
da por meio de parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
o Fundo Social, a Acip e o Sinco-
mércio; e, desde o dia 30, a cida-
de está, ofi cialmente, no clima de 
natal, com uma programação cul-
tural diversifi cada, que agregará 
à magia natalina. Além da gran-
de novidade, que tem chamando 
bastante atenção do público: a 
abertura da gruta da “Cascata”, 
para visitação. O local não era 
aberto ao público há cerca de 20 
anos e agora recebeu uma deco-
ração natalina que está encan-
tando a todos. PÁGINA 6

“PARCERIA VOTORANTIM 
PELA EDUCAÇÃO” 
CELEBRA CONQUISTAS 
EM PINDAMONHANGABA

Com a realiza-
ção da Secretaria 
Municipal de Edu-
cação de Pinda-
monhangaba, e da 
empresa Fibria, o 
grupo de mobili-
zação social e das 
Escolas Munici-
pais integrantes 
da PVE (Parceria 
Votorantim pela 
Educação) celebrou 
as conquistas rea-
lizadas em 2018, 

compartilhando 
com toda a comu-
nidade a trajetória 
do grupo, desde a 
pactuação entre a 
empresa e a Secre-
taria de Educação 
e Cultura, em mar-
ço deste ano. Du-
rante a celebração, 
foram apresenta-
das peças teatrais, 
além de exposição 
fotográfica.

PÁGINA 6

“Novembro Azul”: mais de 400 homens 
foram atendidos por ações da campanha
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FUNDO SOCIAL ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 
CURSO GRATUITO DE 
ELÉTRICA BÁSICA
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‘Cinema 
Móvel’ chega 
a Pinda nesta 
quarta-feira

PÁGINA 2

“Time do 
Emprego” realiza 
formatura nesta 
terça-feira
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“Edutran”: prefeitura e Fundo Social 
realizam formatura de mais de 600 crianças

Mais de 600 crianças da 
Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba receberam 
seus diplomas do projeto “Edu-
tran – Educação no Trânsito –, 
em cerimônia realizada na sex-
ta-feira (30), no Centro Espor-
tivo “João do Pulo”. 

Há dez anos o “Edutran” 
desenvolve atividades de cons-
cientização junto às escolas 

da Rede Municipal com ações 
como distribuição de cartas 
escritas pelas crianças para os 
motoristas e “Blitzes Educati-
vas”.

Realizado pela prefeitura em 
parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade, o evento contou 
com a participação de 13 esco-
las. Todos os alunos receberam 
diplomas e os representantes 

de cada escola também ganha-
ram medalhas.

Além disso, foram escolhi-
dos o melhor desenho e a me-
lhor redação de todas as escolas 
e os vencedores do concurso 
cujo tema era: “O que eu apren-
di com o Edutran”, ganharam 
uma bicicleta, presenteada pelo 
Fundo Social de Solidariedade.

Projeto “Edutran” valoriza alunos e agentes de trânsito, 
promovendo ações em prol de um trânsito mais seguro
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A artista Judith Ribeiro de Carvalho

“Blitz da Lei Seca” do Detran.SP 
autua oito motoristas em Pinda

Com o tema “Paz”, teve 
início no sábado (1º/12) e, 
segundo a expositora, de-
verá fi car aberta ao públi-
co até o fi nal do mês de ja-
neiro, no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, a ex-
posição de artes da artista 
plástica e poetisa Judith 
Ribeiro de Carvalho. A au-
tora tem como marchand 
sua irmã, Vera Helena.   

Artista de renome in-
ternacional, esta colega de 
APL-Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, 
recebeu seu primeiro prê-
mio na área artística aos 
9 anos de idade, o Prêmio 
Infantil União-Cultural 
Brasil/Estados Unidos. 
Aos 26, deu início ao estu-
do de artes com o artista 
plástico espanhol France-
se Domingo.  Depois, com 
Herr Blaich, aperfeiçoou-
se em Pedagogia Waldorf; 
e estudou com o  artista 
plástico italiano Luigi Za-
notto na Faap (Fundação 
Armando Álvares).

A partir daí seu nome 
começou a ser divulgado 
como artista premiada, 
conquistando inúmeros 
prêmios e menções em sa-
lões  e em exposições na-
cionais e internacionais.  
No Brasil, suas obras fo-
ram apreciadas no Museu 
de Arte Contemporânea 
da Universidade de São 
Paulo; na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo; na 

Câmara dos Deputados, 
em Brasília; no Club Mé-
diterranée, em Itaparica
-BA, e em outros espaços 
dedicados a exposição da 
arte. No exterior, já expôs 
nos Estados Unidos, Fran-
ça, Itália, Bélgica e China.

A pintura e a poesia de 
Judith podem ser encon-
tradas em grandes publi-
cações: Consigli Utili Per 
Il Collezionista, Edizione 
Lombardia Arte Itália;  
Dizionario degli Artisti 
Contemporanei, da Ac-
cademia del Artie del La-
voro, Itália; Les Editions 
Arts e Images du Monde, 

Paris; Catálogo Brasileiro 
das Artes Plásticas, São 
Paulo; Guia dos Artistas 
Plásticos de São Paulo; 
Antologia Poética 1999 – 
Ubatuba-SP; Antologia 
Poética 2000, Porto Ale-
gre; Concurso Literário 
“Crônicas. Cartas e Tro-
vas- 2011”, Editora Guer-
manisse – RJ. 

Além dos livros  publi-
cados, “Terra Ar Fogo e 
Mar; Genética e Arte e Re-
pública Brasileira da Man-
tiqueira, Judith participa 
com suas ilustrações nas 
obras seguintes: “Livro de 
Interpretação Astrológica, 

de Hélio amorim e “O Ga-
tinho que veio de Vênus” 
- Literatura Infanto Juve-
nil, de Dinah Nascimento.

Judith Ribeiro de Car-
valho é nascida em São 
Paulo capital onde passou 
sua infância convivendo 
com pinturas, esculturas 
e a poesia e com o avô, 
Renato Alves Guimarães, 
que era crítico de arte. Em 
Pindamonhangaba, onde 
residem seus familiares e 
também seestabeleceu, é 
atuante membro da APL, 
ocupa a cadeira nº 4T, que 
tem como patrono Anto-
nio Moreira Cesar.

Sobre a sua arte de pro-
duzir a arte, a autora 
revela: “Sou levada por 
sentimentos, procuro 
inconscientemente não 
pensar em resultados 
nem avaliações prema-
turas. Portanto, é ex-
tremamente relaxan-
te, não vejo as horas 
passarem, não tenho 
fome, não tenho sono, 
não tenho sede. Só tenho 
paz...”.

“A cor é aplicada de 
acordo com a emoção, 
com mais ou menos inten-
sidade... A energia da for-
ma que sugere velocidade 
é inerente ao meu modo 
de ser... O tema é solucio-
nado no mesmo tempo... 
sou imediatista por natu-
reza... Os detalhes deixo 
para depois...”, comple-
menta.

Judith, uma artista plástica poetisa que pinta e 
canta a vida da Mantiqueira

Divulgação

A fi scalização da “Lei 
Seca”, coordenada pelo 
Detran.SP (Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo), autuou, entre 
a noite de sábado (1º/12) 
e a madrugada desse do-
mingo (2), oito pessoas, 
em operação realizada em 
Pindamonhangaba. 

De acordo com infor-
mações do órgão, ao todo, 
foram fi scalizados 116 veí-
culos durante blitzes reali-
zadas nas avenidas ‘Nossa 
Senhora do Bom Sucesso’ 
e ‘José Geraldo Rodrigues 
Alckmin’.

Reprodução/internet

Respeito no trânsito: 
uma via de mão dupla

Há dez anos o projeto Edutran – Educação 
no Trânsito – desenvolve atividades de 
conscientização junto às escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba. 
Entre as ações realizadas estão: distribuição de 
cartas escritas pelas crianças para os motoristas 
e “Blitzes Educativas”.

Não é de hoje que sabemos que a educação 
tem o poder de transformar uma sociedade, 
contribuindo de forma contínua para o 
aprendizado e para fi xar princípios de equidade e 
de justiça social. 

Por isso, iniciativas que se aliam à educação 
têm grande potencial para prosperar. Primeiro 
porque é possível aproveitar a própria didática 
pedagógica para disseminar o conhecimento; 
depois, porque aumenta o quórum e, por 
fi m, porque a comunidade escolar tem papel 
fundamental no desenvolvimento de uma 
sociedade. 

Dentro deste contexto, a prefeitura, em 
parceria com o Fundo Social, realizou, na 
última semana, a formatura de mais de 600 
crianças pelo projeto “Edutran”. Treze escolas 
participaram da cerimônia; e todos os alunos 
receberam diplomas e os representantes de cada 
escola também ganharam medalhas.

Esses e outros incentivos que o projeto 
proporciona, valorizam os alunos, os agentes 
de trânsito e estimulam as ações em prol de 
um trânsito mais seguro. Além de levar noções 
de boas práticas no trânsito para toda a 
comunidade, isto é, além dos muros da escola. 

Ainda segundo infor-
mações do Detran.SP, os 
condutores foram autu-
ados por embriaguez ao 
volante ou recusa ao teste 

do etilômetro e terão de 
pagar multa no valor de 
R$ 2.934,70, além de res-
ponderem a processo ad-
ministrativo no Detran.SP 

para a suspensão do direi-
to de dirigir por 12 meses.

Pela Lei Seca (Lei 
12.760/2012), todos os 
motoristas fl agrados em 
fi scalizações têm direito 
a ampla defesa até que a 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) seja efeti-
vamente suspensa. 

Se o condutor voltar a 
cometer a mesma infração 
dentro de 12 meses, o va-
lor da multa será dobrado.

 O telefone do Detran.
SP é: 0300-101-3333.

Mais informações em: 
www.detran.sp.gov.br

“Cinema Móvel” chega a 
Pinda nesta quarta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

*** 
O Parque da Cidade 

recebe a “Carreta do Cine-
ma” amanhã (quarta-fei-
ra), com a exibição gratuita 
de fi lmes nacionais e inter-
nacionais de grande suces-
so. A programação inicia às 
8 horas e as sessões seguem 
até domingo (9).

O cinema móvel apre-
senta os mesmos recur-
sos encontrados nas salas 
convencionais de cine-

ma das grandes cidades. 
Qualquer pessoa pode re-
tirar os ingressos na carre-
ta a partir das 7h30 da ma-
nhã. Para agendamentos, 
ligue: (11) 95495-7091.

“Rodocine Caedu 2ª 
Edição” é uma iniciativa 
com as lojas Caedu em par-
ceria com o “Projetos com 
Incentivo”, que tem mais de 
10 anos de experiência em 
cinema e na realização de 
projetos incentivados nas 
áreas de cultura, esporte, 
educação e inclusão social.

Divulgação

“Time do Emprego” realiza 
formatura nesta terça-feira

Pindamonhangaba reali-
za, nesta terça-feira (4), às 14 
horas, a formatura de mais 
duas turmas do “Time do 
Emprego”. O evento será no 
auditório da Prefeitura e terá 
um total de 70 formandos.

A capacitação “Time do 
Emprego” foi realizado no 
PAT – Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador, oferecida 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), do Governo do Es-
tado, em parceria com a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômi-
co. O treinamento é voltado 
aos trabalhadores desem-
pregados e aos jovens maio-
res de 16 anos que estão em 
busca do primeiro emprego, 
com a proposta de apoiá-los 
na busca de um lugar ao sol 
no mercado de trabalho.

Participar desta capaci-
tação proporciona ao traba-
lhador preparar-se melhor 
e ter mais segurança para 
enfrentar o desafi o de encon-
trar uma colocação de acor-
do com suas habilidades e 
competências. No conteúdo 

do “Time do Emprego” são 
abrangidos temas como cur-
rículo, entrevistas de empre-
go, testes aplicados, planeja-
mento fi nanceiro, trabalho 
por conta própria e empre-
endedorismo.

Foram concluídas duas 
turmas, com total de 70 par-
ticipantes que, durante os 
12 encontros receberam 
orientações dos facilitado-
res Sérgio e Andréa, atra-
vés de um conteúdo com 
atividades em grupo, dinâ-
micas e troca de experiên-
cias que proporcionaram 

a essa turma a recolocação 
de 40% dos participantes 
no mercado de trabalho.

“Fui aprovado em um 
processo seletivo, graças 
ao “Time do Emprego”! 
Estou muito feliz, o time 
me ajudou muito e me 
motivou nesta conquista”, 
disse o participante Mau-
rício.

Os interessados em co-
nhecer o “Time do Empre-
go” devem procurar o PAT 
a partir de janeiro de 2019, 
quando serão abertas novas 
turmas. 
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Praça do Quartel recebe “1º Festival Regional 
Arte Encanto” neste � m de semana

Prefeitura e Fundo Social realizam formatura 
de mais de 600 crianças pelo Edutran

Mais de 600 crianças 
da Rede Municipal de En-
sino receberam seus diplo-
mas do projeto “Edutran”, 
em cerimônia realizada na 
sexta-feira (30), no Centro 
Esportivo “João do Pulo”. 
O evento foi realizado pela 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e o 
Fundo Social de Solidarie-
dade.

O projeto “Edutran 
– Educação no Trânsi-
to” – que acontece há 10 
anos em Pindamonhan-
gaba, por meio do Depar-
tamento de Trânsito, em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, e visa le-
var noções de legislação e 
boas práticas no trânsito, 
para a Rede Municipal. 
Neste ano, contou com 
a participação de 13 es-
colas da Rede Municipal 
de Ensino: Prof. Augusto 
César Ribeiro, Profª Dul-
ce Pedrosa Romeiro Gui-
marães, Prof. Elias Bargis 
Mathias, Prof. Félix Adib 
Miguel, Dr. André Fran-
co Montoro, Profª Gilda 
Piorini Molica, Profª Ma-
dalena Caltabiano Salum 
Benjamin, Profª Maria 
Aparecida Arantes Vas-
ques, Profª Maria Apare-
cida Camargo de Souza, 
Vito Ardito, Prof. Moacyr 
de Almeida, Profª Maria 
Madureira Salgado e Pro-
fª Isabel do Carmo No-
gueira.

As unidades receberam 
os agentes de trânsito, que 
junto às crianças desen-
volveram atividades de 
conscientização e ações 
como distribuição de car-
tas para os motoristas e 
blitzes educativas. Todos 
os alunos receberam di-
plomas e os representan-
tes de cada escola tam-
bém ganharam medalhas. 
Além desses prêmios, fo-
ram escolhidos o melhor 
desenho e a melhor re-
dação dentre todas as es-
colas, e os vencedores fo-
ram: Júlia Rocha da Silva, 
do 4º B, da Escola Muni-
cipal Dr. Franco Montoro, 
vencedora no Concurso de 
Produção de Texto; e Ke-
lita Franchim Veloso Dias, 
do 4º A, da Escola Munici-
pal Prof. Elias Bargis Ma-
thias, vencedora do Con-
curso de Desenho Livre. 
Ambos concursos, o tema 
foi “o que eu aprendi com 
o Edutran”

Cada vencedor ganhou 
uma bicicleta, presente-
ada pelo Fundo Social de 
Solidariedade.

Outra novidade da for-
matura foi o juramento, 
feito pelo agente do “Edu-
tran” Júnior Ouverney, o 
‘tio Júnior’, acompanhado 
pelo aluno Leandro Alek-
sandro dos Santos, da EM 
Prof. Moacyr de Almeida. 
A escola, inclusive, fez 
a tradução em libras do 

Hino Nacional e da músi-
ca do Edutran, que existia 
há 8 anos e estreou so-
mente agora, empolgando 
a todos.

A cerimônia de forma-
tura contou, ainda, com a 
participação mais que es-
pecial da Banda Regimen-
tal de Música do Comando 
de Policiamento do Inte-
rior 1, que deu um verda-
deiro show, apresentando 
canções como “New York, 
New York”, famosa na voz 
de Frank Sinatra, e “Do 
seu lado”, do Jota Quest, 
entre outras, colocando 
todo mundo para dançar.

Apoio à iniciativa - O 
prefeito Isael Domingues 
prestigiou a formatura do 

Edutran. “O projeto faz 
com que as pessoas en-
tendam que todos fazem 
parte do mesmo sistema 
que só fl ui bem através do 
respeito. Todo motorista 
em algum momento é pe-
destre. Esse trabalho em 
conjunto da Secretaria de 
Educação e do Departa-
mento de Trânsito valori-
za ainda mais o ensino que 
oferecemos na Rede Mu-
nicipal. A nossa educação 
está bem valorizada, nós 
estamos com 6.9 no Ideb. 
Saímos 6.4 e isso signifi ca 
que o trabalho está sendo 
feito, e que estamos no ca-
minho certo”, comentou o 
prefeito.

A presidente do Fundo 

Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, levou 
pela primeira vez o apoio 
do Fundo Social para a re-
alização do evento de for-
matura. “Quando o Júnior 
nos procurou pedindo 
apoio para essa formatu-
ra, atendemos de pronto, 
porque são mais de 600 
crianças que merecem ser 
valorizadas. O Fundo So-
cial fez questão de apoiar 
essa iniciativa tão bonita, 
que já está colaborando 
para a formação de mo-
toristas mais conscientes 
e para um futuro melhor 
para a nossa cidade”, afi r-
mou.

O agente do Edutran, 
Júnior Ouverney, organi-

zador do evento, agrade-
ceu aos apoiadores. “Agra-
deço muito a presença do 
sr. prefeito Isael Domin-
gues. Nos meus quase 6 
anos de projeto, consegui 
fazer umas 8 formaturas 
e nunca um prefeito es-
teve presente. O evento 
ganha destaque, além do 
que as crianças perce-
bem que são importantes 
ao ponto do prefeito da 
cidade, que tem agenda 
cheia de compromissos, 
estar lá presente, os pa-
rabenizando! Acredito 
que vão levar isso para 
a vida toda, junto com o 
que aprenderam no pro-
jeto! Muito obrigado pelo 
apoio! Esse projeto é das 
crianças de Pindamo-
nhangaba”, destacou.

O evento contou ainda 
com a presença do secre-
tário de Educação, prof. 
Júlio Valle; secretário de 
Proteção e Bem-Estar ao 
Cidadão, José Sodário; 
secretário de Esportes, 
prof. Everton Chinaqui; 
diretora do Departamen-
to de Trânsito, Luciana 
Viana; presidente da 
Câmara, Carlos Moura 
Magrão; vereador Ro-
naldo Pipas; e repre-
sentando os conselhos 
do Fundeb e CME, Ma-
ria Lúcia dos Santos, 
além dos agentes do 
“Edutran”, Júnior, Már-
cio e Wellington.

PROGRAMAÇÃO
 
SEXTA-FEIRA (7)
17 horas - apresentação dos alunos de “Capoeira do Rein-
vente”
17h30 - apresentação dos alunos de “Dança Sênior do Reinvente”
18 horas - show com Toninho Teclado e Voz
20h30 - show com Banda Sambatuque
 
SÁBADO (8)
14 horas - alunos das ofi cinas de “Culinária e Panifi cação do 
Reinvente”, com degustação
17 horas - alunos do curso de “Ballet do Reinvente” farão 
uma apresentação
17h30 - alunos do curso de “Dança de Salão do Reinvente”
18 horas - show com Andréa Souto
20h30 - show com Banda Wagner Muzak
 
DOMINGO (9)
16 horas - alunos do curso de “Maquiagem do Reinvente” 
atendendo as mulheres que passarem pelo local e, ao mesmo 
tempo, estará ocorrendo a “Recreação do Reinvente” para as 
crianças.
16h30 - Corporação Musical Euterpe
17 horas – apresentação dos alunos de “jiu-jitsu do Reinven-
te” e as alunas do curso de Manicure do Reinvente estarão 
atendendo as mulheres presentes
17h30 - apresentação dos alunos de “Pilates do Reinvente”
18 horas - show com Antonio Marcos e Rian
20h30 - show com a Banda Vale Som

Nos dias 7, 8 e 9 de de-
zembro, o Fundo Social de 
Solidariedade realiza o “1º 
Festival Regional Arte En-
canto”, no Largo do Quar-
tel. O evento terá espaço 
para artesãos cadastrados, 
de Pindamonhangaba e re-
gião, além de gastronomia 
artesanal e produtores da 
feira de orgânicos. E, ainda, 
shows musicais e apresenta-
ções do projeto Reinvente.

O “Festival Regional 
Arte Encanto” é uma união 
entre Fundo Social de So-
lidariedade e Prefeitura, 
com apoio do Governo do 
Estado. A iniciativa visa 
divulgar o artesanato e o 
trabalho dos artesãos de 
Pindamonhangaba, além 
de ser uma oportunidade 
para empreendedores da 
gastronomia artesanal e 
orgânicos mostrarem sua 
produção.

Com entrada gratuita, o 
festival contará com uma 
grande estrutura monta-
da na Praça do Quartel, 
cedida pelo Governo do 
Estado, e diversas apre-
sentações culturais e artís-
ticas, realizadas pelos alu-
nos dos cursos Reinvente, 
também realizados pelo 
Fundo Social. Shows mu-
sicais fecham todos os dias 
do evento, e haverá, ainda 
alguns serviços gratuitos 
para a população, como 
maquiagem e recreação.

“Convidamos todos os 
artesãos a participarem 
deste Festival, porque a 
união de todos é funda-
mental para fortalecermos 
o artesanato da cidade e 
para que 2019 seja um ano 
de mais trabalho e mais 
valorização do trabalho de 
cada profi ssional”, expli-
cou a presidente do Fundo 
Social, Cláudia Domingues.

O prefeito Isael Domin-
gues vê o artesanato como 
um importante meio de ge-
ração de emprego e renda, 
por isso, desde o primei-
ro dia de sua gestão está 
investindo em melhorias 
para os artesãos da cidade. 
“A organização dos arte-
sãos é muito importan-
te para que todos sejam 
beneficiados. Todas as 
ações do Fundo Social de 
Solidariedade recebem 
o apoio da Prefeitura, 
como a criação da loja no 
shopping, a participação 
do artesanato em even-
tos da cidade e, agora, a 
criação de um Festival 
Regional voltado para o 
artesanato, que será re-
alizado em dezembro, no 
centro da cidade. Este 
evento beneficiará toda a 
população com mais op-
ção de compra para o Na-
tal, gerando para renda e 
movimentando ainda mais 
a economia”, comenta o 
prefeito.

Fundo Social abre 
inscrições para 
curso gratuito de 
Elétrica Básica

O Fundo Social de 
Solidariedade abre ins-
crições, nesta terça-fei-
ra (4) até sexta-feira 
(7) – ou até o término 
das vagas, para o cur-
so gratuito de Elétrica 
Básica. As inscrições 
devem ser feitas pesso-
almente, para maiores 
de 18 anos, na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, que fi ca na rua 
Deputado Claro César, 
53, centro, das 8 às 12 e 
das 13h30 às 17 horas.

As aulas terão início 

no dia 10 de dezem-
bro e serão realizadas 
no Pólo de Cursos do 
Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na 
rua Albuquerque Lins, 
138. Mais informações 
poderão ser obtidas no 
telefone 3643-2223. O 
curso terá 160 horas de 
duração, e haverá tur-
mas no período da ma-
nhã e tarde.

O curso faz parte do 
projeto “Reinvente”, do 
Fundo Social de Solida-
riedade. 

A montagem do galpão que receberá o Festival já 
foi iniciada, no Largo do Quartel

Reprodução/iunternet
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 139/18 - LIMPEZA  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissária) Sr (a) 
INDÚSTRIA DE PAPEL PINDAMONHANGABA LTDA,  responsável pelo imóvel, 
situado a RUA  MONTEIRO DE GODOY.  Bairro BOSQUE inscrito no município 
sob a sigla: NE111304001002, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 140/18 - LIMPEZA  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissária) Sr (a) 
INDÚSTRIA DE PAPEL PINDAMONHANGABA LTDA,  responsável pelo imóvel, 
situado a RUA  MONTEIRO DE GODOY.  Bairro BOSQUE inscrito no município 
sob a sigla: NE111304001001, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
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6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, as entidades e 

organizações de Assistência Social inscritas no conselho, bem como as que 

ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

convocados a comparecerem à 6ª Audiência Pública do Conselho 

Municipal de Assistência Social, a realizar - se: 
 

 

 Data: 14/12/2018; 
 
 Horário: 8h. 

 
 Duração: Aproximadamente 3 (três) horas; 

 
 Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba; 

 
 Pauta: Audiência Pública do Conselho Municipal de Assistência Social 

com as Entidades Socioassistenciais. 
 

 

Doralice C. de Souza Labastie 

Presidente do CMAS 

 

 
Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 
justificativa com antecedência para o e-mail: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 

6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social convida toda a 

população a comparecer à  6ª Audiência Pública do Conselho Municipal de 

Assistência Social, a ser realizada na data e local abaixo informados, em 

atenção ao artigo 14 da Resolução n.14/2014, do Conselho Nacional de 

Assistência Social, com o objetivo de apresentar à comunidade as entidades e 

organizações de Assistência Social inscritas no conselho, bem como as que 

ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 

permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede 

socioassistencial e o fortalecimento do SUAS. 
 

 

 Data: 14/12/2018; 
 
 Horário: 8h. 

 
 Duração: Aproximadamente 3 (três) horas; 

 
 Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba; 

 
 Pauta: Audiência Pública do Conselho Municipal de Assistência Social 

com as Entidades Socioassistenciais. 
 

 

 

Doralice C. de Souza Labastie 

Presidente do CMAS 

BALANÇO ANUAL

PERÍODO 01/01/17 a 31/12/17

Saldo anterior R$ 16.591,06
Entrada R$ 33.747,00

Despesas

Taxas bancária R$ 120,00
Papelaria R$ 30,50
Xerox R$ 112,50
Serralheiro R$ 1.150,00
Honorários R$ 18.000,00

 ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO 
MERCADO MUNICIPAL FEIRANTES E 

AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA 
(ACOMEMFAP)

Saldo no Caixa R$ 4.037,00
Saldo aplicação R$ 30.770,57
Saldo conta R$ 1.196,49

Saldo total R$ 36.004,06
________________________

Presidente: 

JOSÉ CALAZANS MARTINS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2018 (PMP 30595/2018) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “credenciamento de 
instituições fi nanceiras com a fi nalidade de celebrar convênio com esta Prefeitura, 
para prestação de serviços de arrecadação do DAM com código de barras 
padrão Febraban, constantes nos carnês de IPTU, ISSQN, taxas de localização e 
funcionamento e demais guias emitidas de tributos”, por solicitação do Departamento 
de Receita e Fiscalização Fazendária, para o dia 20/12/2018, com entrega dos 
envelopes às 14h e início da sessão às 14h30.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 126/2018 (PMP 20694/2018) – reabertura 
Para “aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos cenotécnico e 
de iluminação cênica, destinados à montagem do CEU das Artes”, com entrega dos 
envelopes até dia 14/12/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 159/2018 (PMP 26337/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada no plantio e aquisição de gramas tipo 
Bermudas Way com calcário dolomítico para a reforma do Campo de Futebol Estrela”, 
com entrega dos envelopes até dia 14/12/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 043/2016 (PMP 7501/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 30/10/2018, ao contrato 240/2016, que 
cuida de “contratação de empresa para prestação de serviços para conversão, 
disponibilização e manutenção de um sistema informatizado integrado de gestão 
pública administrativa e fi nanceira de forma a atender as necessidades da 
Administração Pública Municipal”, para prorrogação até 30/11/2019, assinando pela 
contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Emrbás – 
Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda, o Sr Felipe César Pombo. 

Edital dE ConvoCação

O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba e região, de CNPJ; 04.842.370/0001-27, por seu presidente 
abaixo assinado, convoca a todos os trabalhadores que tiveram vinculo empregatício 
no período de 2006 á 2011, com as empresas IV-PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA e A CAVALCANTE MOTA PLASTICOS –EPP a Comparecer munido da CTPS 
(Carteira de trabalho e Previdência Social) na Assembleia Geral Especifica  que 
se realizara na sede do Sindicato situado a Rua dos Bentos, 481 – São Benedito 
– Pindamonhangaba – SP. Cep: 12422-070, no dia 10/12/2018 ás 18h00,  para 
aprovação ou não, da proposta da empresa para acordo do Processo coletivo de 
trabalho nº  0000232-07.2011.5.15.0059. Para obter maiores informações ligar no 
telefone (12) 3648-5767 em horário administrativo. 
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2018

Sem mais
Atenciosamente

Sebastião de Melo neto
Presidente

idadeC
Para quem trabalha 

com revisão e com prepa-
ração de texto, a “Universi-
dade do Livro”, da editora 
Unesp, está oferecendo o 
curso “Gramática para pre-
paradores e revisores de 
texto”. 

O curso, que tem sido 
um sucesso, e acontece 
em formato presencial, 
também tem uma edição 
online. As aulas, com ex-
periente Ibraíma Dafonte 
Tavares, acontecerão entre 
os dias 5 de dezembro de 
2018 e 20 de fevereiro de 
2019.

Entre os assuntos abor-
dados, estão os problemas 
de comunicação, os níveis 

‘Universidade do Livro’ oferece curso “Gramática 
para Preparadores e Revisores de Texto” 

de intervenção editorial, a 
coesão e a coerência tex-
tual, uso dos verbos, con-
cordância verbal e con-
cordância nominal, uso de 
pronomes no português do 
Brasil, regência verbal, uti-
lização de artigos e crase. 
Também serão esclarecidas 
as dúvidas mais frequentes 
sobre o emprego da vírgu-
la e outras questões de lin-
guagem.

Mais informações po-
dem ser obtidas em: www.
editoraunesp.com.br.

Para quem se interessar 
por outros cursos que a edi-
tora oferece, seu endereço 
físico é: praça da Sé, nº. 108, 
no centro de São Paulo.

Reproducao Internet

 Curso será ministrado por Ibraíma Dafonte Tavares
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Campanha contra Aids continua em Pinda
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
*** 

A Secretaria de Saú-
de de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Riscos de Proteção a 
Riscos e Agravos à Saúde, 
dá continuidade nesta se-
mana às ações da campa-
nha “Fique Sabendo”, que 
tem como objetivo cons-
cientizar e prevenir contra 
o vírus HIV.

A campanha que se 
iniciou no último sábado 
(1º/12), no Shopping Pátio 
Pinda, com o estande para 
divulgação de informa-
ções atendeu aproximada-
mente 70 pessoas. E nas 
escolas da rede estadual 
de ensino, esteve presente 
com as apresentações de 
esquetes, continua atuan-
do em Pindamonhangaba 
na luta contra a Aids.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, nos úl-

timos cinco anos, houve 
um aumento de 24% na 
incidência da doença na 
cidade, o que constitui 118 
casos diagnosticados. Na 
segunda-feira (3), a ação 
ocorreu na praça Monse-
nhor Marcondes, já nesta 
terça-feira (4), os agentes 
de saúde estarão no Cisas 
em Moreira César, e no 
Jardim Regina das 16 às 
20 horas, na quarta-feira 
(5), das 8 às 12 horas será 
na praça central do Arare-
tama, e das 13 às 16 horas, 
no Residencial “Bem Vi-
ver”, na quinta-feira (6), é 
a vez da sede da Prefeitura 
receber as ações durante 
todo o dia, e na sexta-feira 
(7) das 8 às 16 horas, no 
Centro de Especialidades 
Médicas.

Segundo a Secreta-
ria de Saúde, atualmente 
Pindamonhangaba possui 
cadastrados 610 pacien-
tes HIV positivo, que não 

necessariamente desen-
volveram a doença. Com 
objetivo de frear o cresci-
mento da contaminação 
pelo vírus, o diretor do 
Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafa-
el Lamana, afi rma que o 
melhor caminho é a pre-
venção e o conhecimento 
da enfermidade, por isso 
deve-se praticar sexo com 
preservativo, não compar-
tilhar seringa por mais de 
uma pessoa e utilizar ins-
trumentos que cortam ou 
perfuram devidamente es-
terilizados.

“Nos chama atenção 
a banalização e o uso in-
discriminado do coquetel 
‘anti-aids’ que é recomen-
dado para uso após expo-
sição indesejada – aciden-
te com profi ssionais da 
saúde ou violência sexual 
– com o vírus nas primei-
ras 72 horas. O uso nos 
sugere a prática de sexo 

sem preservativo ou utili-
zação de seringas ou ob-
jetos cortantes contami-
nados, acreditando que a 

prática se resume apenas 
em fazer uso do coquetel, 
porém há as complicações 
a saúde como danos ao fí-

gado e aos rins, distúrbios 
gastrintestinais e doenças 
coronariana, bem como, 
social”, enfatiza Lamana.

“I Fórum da Rede Socioassistencial” 
reúne entidades de Pindamonhangaba

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
 
Na última sexta-fei-

ra (30), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba em 
parceria com o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social, promoveu o “I Fó-
rum da Rede Socioassis-
tencial”, no auditório da 
Faculdade Anhanguera.

O evento que teve 
como objetivo discutir os 
principais pontos da re-
levância da asseguração 
dos direitos, teve como 
tema: “O lugar do usuário 
nas ações socioassisten-
ciais – a importância da 
articulação na rede de ga-
rantia de direitos”.

 A programação do “I 
Fórum da Rede Socioas-
sistencial” começou ainda 

pela manhã, às 8h40 com 
a abertura, logo em segui-
da teve o Coff e Break, às 
11h50 apresentação e às 
12 horas intervalo para o 
almoço. As atividades re-
tornaram às 13h30 com 
palestra da assistente so-
cial e docente da faculdade 
de Presidente Venceslau 
(Faprev-SP), Paula do Nas-
cimento Viudes. Logo após 
a palestra houve um deba-

te e elaboração de novas 
propostas para o tema, o 
encerramento está pre-
visto para as 15h30. Par-
ticiparam também do 
evento várias entidades, 
Lar São Judas, lar Irmã 
Terezinha, Apae, repre-
sentantes dos Cras, Lar 
São Vicente de Paula, 
a diretora da Assistên-
cia Social da Prefeitura, 
a presidente do CMAS 
(Conselho Municipal de 
Assistência Social) - Do-
ralice, entre outros repre-
sentantes de entidades 
socioassistenciais de Pin-
damonhangaba

“O fórum existe para 
fortalecer a rede para 
os usuários, além de fa-
zer com que os usuários 
possam conhecer de 
forma efetiva o acesso 
aos serviços oferecidos”, 
destaca a diretora de 
Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.

“Programa Cras” realiza ‘Festa da Família’
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

O Cras (Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social), por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social, realizou no 
sábado, 24 de novembro, 
a “Festa da Família”, no 
ginásio “Juca Moreira”.

De acordo com o De-
partamento de Assistên-
cia Social, o evento teve 
como objetivo integrar as 
famílias que fazem parte 
de Programas Sociais e 
são acompanhadas pelo 
Cras. Além de fortalecer 
os vínculos familiares e 
comunitários, a ação con-
tou com apresentação dos 
aprendizes da Corporação 
Musical Euterpe, recrea-
ção infantil, brincadeiras, 

Saúde encerra “Novembro 
Azul” com mais de 400 
homens atendidos

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
No último mês, a Pre-

feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secre-
taria de Saúde, realizou 
ações de prevenção para 
levar mais informações 
sobre o câncer de prósta-
ta aos homens da cidade. 
As ações aconteceram em 
diversos pontos do muni-
cípio, atenderam mais de 
400 homens durante os 
dias de atuação.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o câncer de 
próstata é o tipo de câncer 
mais frequente em ho-
mens brasileiros, depois 
do câncer de pele. Embora 
seja uma doença comum, 
por medo ou desconhe-
cimento, muitos homens 
preferem não conversar 
sobre esse assunto. Foi 
pensando neste ponto, que 
a Secretaria de Saúde levou 
ações de prevenção, para a 
sede da Guarda Municipal, 
a Fatec de Pindamonhan-
gaba, o Recinto São Vito 
em Moreira César, e para o 
Departamento de Serviços 
Municipal. Durante a ação, 
os participantes contaram 
com aferição de pressão 
arterial, glicemia capilar, 
orientação nutricional e 
cálculos de IMC (Índice de 
Massa Corpórea), orienta-
ção e prevenção ao câncer 
de próstata e doenças sexu-
almente transmissíveis.

O câncer de próstata 
é um tumor que acomete 
homens, principalmente 

os que têm mais de 45 anos. 
Quando diagnosticado ain-
da na fase inicial, pode ser 
curado. Já em casos de 
estágio avançado, a possi-
bilidade de que o paciente 
sobreviva é pequena. Por 
isso, o diagnóstico precoce 
é muito importante para o 
controle e cura da doença.

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Pindamo-
nhangaba, na fase ini-
cial, o câncer de próstata 
não apresenta sintomas e 
quando alguns sinais co-
meçam a aparecer, 95% 
dos tumores já estão em 
fase avançada, difi cultan-
do a cura. Na fase avan-
çada, os sintomas são: 
dor óssea, dores ao uri-
nar, vontade de urinar 
frequentemente e sangue 
na urina ou no sêmen. 
Há também os fatores de 
risco que aumentam as 
possibilidades de ter cân-
cer de próstata, que são: 
histórico familiar, etnia 
(homens negros possuem 
maior incidência nesta 
doença) e obesidade.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Saúde, um 
em cada seis homens terá 
câncer de próstata ao lon-
go da vida, e um em cada 
36 homens morrerá em 
decorrência desta doen-
ça.  Haverá também ações 
nas unidades de saúde 
dos bairros que também 
realizarão orientações de 
prevenção ao câncer, e 
mais informações podem 
ser obtidas nelas, durante 
todo o mês.

e a participação do pre-
feito Isael Domingues, e 
da diretora de Assistên-
cia Social, Ana Paula Mi-
randa.

“É de suma importân-
cia, é um momento de 
socialização e integração 
das famílias referencia-
das com a comunidade. 
É onde ocorre também 
o fortalecimento dos 

vínculos familiares. Por 
isso, é muito importante 
a promoção de eventos 
desse porte”, comenta 
Ana Paula.

 Os participantes tam-
bém contaram com serviço 
de saúde, como medição de 
pressão arterial. A ação faz 
parte das atividades plane-
jadas pelo Cras e cerca de 
300 pessoas participaram.

O Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
é uma unidade de prote-
ção social básica do Suas 
(Sistema Único de Assis-
tência Social), que tem 
como fi nalidade atender 
usuários e seus familiares 
por meio de ações pre-
ventivas, a fi m de fortale-
cer e garantir o acesso aos 
direitos sociais.

Divulgação

Campanha “Fique Sabendo” teve início no sábado (1º/12)
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“Papai Noel” chega 
a Pinda debaixo 
de forte chuva
Crianças e seus pais receberam com festa o casal Noel e 
os duendes, na sexta-feira (30), na praça Monsenhor Marcondes

Corporação Euterpe faz 
“Cantata de Natal” nesta terça

Evento de celebração marca 
encerramento do PVE

Com a realização da Secre-
taria Municipal de Educação 
de Pindamonhangaba, e da 
empresa Fibria, durante a 
manhã do dia 17 de novembro, 
no antigo prédio do Sesi, o 
grupo de mobilização Social e 
das Escolas Municipais inte-
grantes da Parceria Votoran-
tim pela Educação – PVE em 
Pindamonhangaba, celebrou 
as conquistas realizadas em 
2018, compartilhando com 
toda comunidade,  a trajetória 
do grupo, desde a pactuação 
da parceria em março de 2018, 
entre a empresa e a Secretaria 
de Educação e Cultura.

Além da trajetória do grupo 
de mobilização Social com os 
trabalhos desenvolvidos pelas 
escolas municipais, foi rea-
lizada exposição fotográfi ca 
das ações do  grupo durante o 
ano de 2018, retrospectiva da 
Mobilização Social, apresen-
tação das escolas municipais 
com as peças teatrais:  “Quem 
sou eu”- Escola Municipal 
Maria Zara, “Branca de Neve e 
os Sete  Anões”- Escola Muni-
cipal Maria Zara - “Hora do 
Conto”- CMEI Marli Lemes, 
Teatro “Chapeuzinho Verme-
lho”- Escola Municipal Ayrton 
Sena - Mostra dos trabalhos 
desenvolvidos pelas escolas 
participantes do PVE.

A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e FÍbria, 
empresa do Grupo Votoran-
tim que atuou na região, 
tiveram através do PVE duas 
frentes de atuação, sendo 
uma o apoio a gestão pública 
através da formação conti-
nuada para gestores educa-

cionais e escolares, e a outra 
a Mobilização Social com o 
intuito de fortalecer o valor 
social da educação, escolas 
e o grupo de mobilização 
que integrou diversos seto-
res da sociedade, as ações se 
iniciaram no início de 2018, 
foram significativas em prol 
da qualidade da educação, 
porque tiveram especialmente 
foco na democratização da 
leitura e no acompanhamento 
das aprendizagens. Conduzi-
ram o evento de celebração as 
representantes da Fíbria: Ana 
Luiza Reis, Jaqueline Flávia 
de Souza Reis e Camila Rangel 
da Silva Oliveira, a formado-
ra do CedacC, Ana Carolina 
Carvalho, que acompanhou as 
formações do PVE em 2018, as 
técnicas mobilizadoras do PVE 
que atuaram nas frentes dos 
trabalhos Sociais no municí-
pio, Maura Prado Vieira (Mo-
bilizadora Social e presidente 
do CME-Conselho Municipal 
de Educação) e a gestora Ro-
selaine Moreira, juntamente 
com as técnicas mobilizadoras 
sociais nas escolas da rede 
municipal, Irene Melo e Lucia-
na Simonetti.

“Agradecimentos para as 
responsáveis que nos cederam 
o espaço na escola, a todos 
que participaram e colabora-
ram para esta linda celebra-
ção de encerramento, mo-
mento único que marcou mais 
um trabalho sério e conquista 
realizada na educação do 
nosso município”, comenta a 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Educação, Maura 
Prado Vieira.

Celebração teve exposição fotográfi ca e apresentação de teatro

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

Na noite desta terça-feira (4), 
os alunos do Programa Apren-
diz CME e projeto “Musicando 
na Escola” farão uma apresen-
tação de “Cantata de Natal”, no 
Teatro Galpão, às 20 horas. A 
entrada é gratuita.

“A ideia é de resgatar o espí-
rito natalino, com músicas ins-
trumentais natalinas e canto co-
ral”, afi rmou a coordenadora de 
projetos da corporação Euterpe, 
Libna Araújo.

O programa Aprendiz CME 
é fi nanciado pelo Fumcad (CM-
DCA), o projeto “Musicando na 
Escola” é uma parceria com a 

Secretaria de Educação e Cultu-
ra da Prefeitura.

A apresentação terá início 
com o repertório do projeto 
Musicando: Bom Natal, Mer-
ry Christmas, Adeste Fideles 
e Bate o Sino. Em seguida, o 
Coral Juvenil com: Sinos de 
Belém (José Acácio Santana); 
Coral infantil e juvenil pout 
pourri com as músicas: O sol 
(Vitor Kley), Era uma vez (Keli 
Smith), Dona Maria (Thiago 
Brava), Trem Bala (Ana Vilela), 
Bate o sino (canção de natal). 
E encerramento com a Banda 
de Aprendizes apresentando: 
I Gotta Feeling, Shut up and 
Dance, Primeiro Natal, Natal 
em Marcha, Silent Night.

Divulgação

Pindamonhangaba está, ofi -
cialmente, no clima de natal. Na 
sexta-feira (30), a Prefeitura, o 
Fundo Social, a Acip e o Sinco-
mércio realizaram a chegada do 
“Papai Noel”, da “Mamãe Noel” 
e dos “Duendes”, com grande 
festa, no centro da cidade. Até o 
dia 22, eles estarão na “casinha” 
da praça Monsenhor Marcondes 
(central de distribuição de pre-
sentes de Pindamonhangaba), 
atendendo as crianças e rece-
bendo suas cartinhas.

A “Parada de Natal” teve início 
às 18h30 na frente da Dokar, com 
a presença de veículos do comér-
cio, “Carreta da Alegria”, “Trenzi-
nho do Spani”, Palhaços  da Cia. 
Colhendo Sorrisos, Carreta do 
Circo Big Brother, as mascotes 
da cidade Princesinha do Norte 
e Príncipe, e muito mais. Ao fi nal 
do percurso, quando a carreata 
estava se aproximando da praça 
Monsenhor Marcondes, teve iní-
cio uma grande chuva - que per-
maneceu até a manhã seguinte 
na cidade – mas a população per-
maneceu na festa e “Papai Noel” e 
sua turma iniciaram os primeiros 
atendimentos na casinha, para 
alegria das crianças.

Além do atendimento do “Pa-
pai Noel”, o coreto da praça Mon-
senhor Marcondes conta ainda 
com uma grande programação 
de shows e apresentações cul-

7/12 - sexta-feira - “Papai 
Noel” e “Duendes” na praça Mon-
senhor Marcondes e Cia de Dança 
Júlia Pyles

 

8/12 - sábado - “Papai Noel” 
e “Duendes” na praça Monsenhor 
Marcondes e Camerata Jovem

9/12 - domingo - “Papai 
Noel” e “Duendes” na praça Mon-
senhor Marcondes e Projeto Guri 
polos Araretama e Centro

 

10/12 – segunda-feira - Che-
gada do “Papai Noel” em Morei-
ra – saída às 19 horas da Caixa 
Econômica Federal destino Praça 
do Cisas

 

13/12 – quinta-feira - “Pa-
pai Noel” na praça Monsenhor 
Marcondes

 

14/12 - sexta - “Papai Noel” 
e “Duendes” na praça Monsenhor 
Marcondes e Cantata de Natal – 

Grupo AMA
 

15/12 - sábado - “Papai Noel” 
e “Duendes” na praça Monsenhor 
Marcondes e Coral Madrigal In 
Cantun

 

16/12 - domingo - ‘Papai 
Noel” e “Duendes” na praça Mon-
senhor Marcondes e Cia de Dança 
Lago do Cisne

 

20/12- quinta-feira- “Papai 
Noel” na praça Monsenhor Mar-
condes

 
21/12 – sexta-feira - “Pa-

pai Noel” e “Duendes” na praça 
Monsenhor Marcondes e projeto 
“Mãos que Encantam”

 
22/12 - sábado - “Papai Noel” 

na praça Monsenhor Marcondes
 
23/12 - domingo - “Papai Noel” 

na praça Monsenhor Marcondes

Crianças fi zeram seus pedidos ao “Papai Noel” e à “Mamãe Noel”

turais gratuitas. Outra novidade 
da programação deste ano que 
está chamando bastante atenção 
é a abertura da gruta da Cascata, 
para visitação do público. O lo-
cal não era aberto ao público há 
cerca de 20 anos e agora recebeu 
uma decoração natalina que está 
encantando a todos.

A decoração natalina da 
Praça Monsenhor Marcondes 
também é um grande destaque, 

chamando a atenção principal-
mente das crianças para fotos, 
junto com a árvore de natal no 
chafariz, toda iluminada. Com-
plementando a programação 
natalina, o comércio do centro 
da cidade está permanecendo 
aberto até as 22 horas e duas 
ruas foram fechadas próximo à 
praça   para os ambulantes que 
trabalham com gastronomia, 
brinquedos e itens diversos.

População recebeu “Papai Noel” e sua turma com festa

PROGRAMAÇÃO NATALINA

TERÇA-FEIRA

ulturaultura
Pindamonhangaba, 4 de dezembro
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