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Programação natalina lota 
praça Monsenhor Marcondes

A programação natalina 
preparada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem atraído 

grande público para a praça 
Monsenhor Marcondes e ime-
diações, durante o horário 

estendido do comércio, até 22 
horas.

PÁGINA 3
Divulgação 

“1º Festival Regional Arte Encanto” é sucesso
A primeira edição do “Fes-

tival Regional Arte Encanto”, 
realizada no fi m de semana 
pela parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
e o Governo do Estado, foi 
um grande sucesso. Artesãos 

e produtores de gastronomia 
artesanal da cidade e região 
estiveram presentes, além de 
grande público, que prestigiou 
ainda shows musicais, como a 
Corporação Musical Euterpe, 
e apresentações culturais das 
ofi cinas “Reinvente.”

Representantes de Tauba-
té, Guaratinguetá, Caçapa-
va, São Bento do Sapucaí, 
Campos do Jordão, Santo 
Antônio do Pinhal, entre ou-
tras cidades, além de Pinda, 
aprovaram a iniciativa.

Futsal de Pinda é 
campeão Paulista

PÁGINA 6

PÁGINA 8
Divulgação 

Fim de semana tem exposição 
artística no Vale do Paraíba

PÁGINA 5

As férias de dezembro 
terão uma opção de atração 
cultural no próximo fi m de 
semana, no Vale do Paraíba. 
A partir de sexta-feira (14) 

até o domingo (16), o “II 
Salão Premier Internacional 
Acrópolis e Artcom” terá uma 
exposição de materiais visu-
ais de artistas da região.

Estrada de Ferro 
Campos do 
Jordão oferece 
“Trem de Natal”

PÁGINA 7

CORAL E 
ORQUESTRA 
DE CORDAS DA 
EUTERPE SE 
APRESENTAM 
NA MATRIZ PAG. 3

Isabela Nogueira 
é bicampeã 
pan-americana

PÁGINA 2

Crianças, jovens, adultos e idosos têm frequentado a praça e visitado a decoração natalina da “Gruta da Cascata”

Divulgação 
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Divulgação

Conseg  realiza  última reunião do ano 
com recorde de presença e homenagens

APL: 56 anos contribuindo para a cultura local 
Criada pela Lei Mu-

nicipa nº 664, de 18 de 
dezembro de 1962, a 
APL-Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, 
atualmente sob a presi-
dência da escritora Elisa-
bete Guimarães, comemo-
ra 56 anos de existência. 
Para comemorar a data, 
a diretoria da entidade 
informa que haverá  uma 
sessão festiva de encer-
ramento de mais um ano 

de atividades nesta sexta-
feira (14), com início às 19 
horas, no Museu Históri-
co e Pedagógico D. Pedro 
I e Dona Leopoldina.

Segundo a acadêmica 
integrante da comissão 
responsável pela sessão 
festiva, Rhosana Dalle, 
“Desta vez será uma opor-
tunidade do acadêmico pre-
sentear sua academia, uma 
retribuição, uma homena-
gem para esta nobre insti-

tuição que tanto nos honra, 
nos orgulha e nos acolhe”.

Rhosana convida os 
acadêmicos a divulgarem 
“seus feitos” realizados 
durante o ano. “Vamos 
preparar mesas que esta-
rão à disposição para seus 
livros, resenhas, músicas, di-
plomas, poemas, medalhas, 
troféus, certifi cados e home-
nagens, enfi m tudo que quei-
ram compartilhar”, explica.

“Haverá um sarau fes-

tivo envolvendo os mem-
bros da APL com música, 
declamações de poesia e 
muita prosa, coisa que às 
vezes nos falta tempo nas 
sessões solenes”, comple-
menta.

A diretoria APL solicita 
aos acadêmicos que parti-
cipem levando um prato 
de salgado, doce ou bebi-
da e que o bolo de aniver-
sário será uma cortesia da 
entidade.

A APL esteve repre-
sentada pela atriz e po-
etisa Rhosana Dalle no 
Estado do Paraná, na 
festa de premiação do 
VIII Concurso Literário 
“Cidade de Maringá” e 
III Concurso Literário 
“Maria Mariá”. Premiada 
na modalidade crônica, 
Rhosana também repre-
sentou outros dois aca-
dêmicos apelianos pre-
miados naquele certame 
literário: Maurício Cava-
lheiro (poesia e trova) e 
José ouverney (trova).

Nossa representan-
te se destacou entre 
representantes de 22 
academias de letras da-
quela região: Academia 
Paranaense da Poesia e 
Academia Feminina de 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Conseg (Conselho 

Comunitário de Seguran-
ça de Pindamonhangaba) 
realizou na noite do dia 4 
último,  a última reunião 
ordinária do ano com re-
corde de presença e  di-
versas homenagens com 
a entrega do diploma 
“Amigo do Conseg”.

O encontro aconteceu 
no auditório da Acip 
(Associação Coemrcial 
e Industrial) e foi pre-
sidido por Alexandre 
“Pió”, com a presença 
da capitã PM Lucimei-
re Jerônymo;  do de-
legado do 1º DP, dr. 
Vinicius Garcia Vieira; 
do secretário de Prote-
ção e Bem-Estar, coro-
nel Sodário Viana; dos 
vereadores,  Ronaldo 
Pipas e Rafael Goffi, 
além de representantes 
do Exército Brasileiro, 
OAB, ONG Coalizão e 

diversas entidades e as-
sociações de morado-
res.
Prestação de Contas

Como acontece em 
todos os encontros, as 
polícias Militar e Civil re-
alizaram a prestação de 
contas do trabalho execu-
tado e ações adotadas no 
combate ao crime. O des-
taque do mês foi a queda 
no número de roubos que 
em todo ano de 2017 al-
cançou a marca de 725, e 

até novembro deste ano o 
número foi reduzido para 
493, graças a diversas 
operações e prisões efetu-
adas. Outra ação positiva 
foi a resolução dos casos 
de roubos a residências 
na região do Lessa e Vila 
Rica que culminou na 
identifi cação e prisão dos 
indiciados. Representan-
tes da região do Ribeirão 
Grande e comerciantes da 
região do Largo São José 
participaram do encon-

Como encerramento 
da temporada de 
competições de 2018, a 
jovem lutadora Isabela 
Nogueira participou 
de mais um evento 
esportivo representando 
Pindamonhangaba. Desta 
vez, seu desempenho 
foi empregado em 
amplitude internacional 
no “Campeonato Pan-
Americano de Jiu-Jitsu 
Esportivo 2018”, no 
último domingo (9). 
Sua atuação lhe rendeu 
o título de bicampeã do 
torneio.

A mais recente 
medalha de ouro da 
competidora veio da 
disputa na categoria 
‘Infanto-Juvenil A’ da 
atividade chancelada pela 
Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo e 
desenvolvida no Ginásio 
Mauro Pinheiro, no 
bairro Ibirapuera, em São 
Paulo. Esta é a segunda 
vez que a atleta de 12 anos 
ocupa o primeiro lugar no 
pódio do “Campeonato 
Pan-Americano”. 

“Meus pais 
acreditaram em mim e 
me apoiaram sempre. 

Tenho muita gratidão 
pela minha equipe e 
agradeço de coração 
a minha massagista 
Francine Nogueira, que 
está ajudando a cuidar da 
minha saúde, mantendo 
corpo e mente em dia”, 
reconheceu Isabela 
Nogueira.

Outra conquista da 
pindense, neste fi m de 
semana, foi a aquisição 
da faixa amarela na 
modalidade esportiva a 
qual se dedica. Assim, a 
integrante das equipes 
Monteiro JJ, Careca JJ e 
Fonseca JJ (pertencente 
ao projeto social 
“Rayane”), fecha 2018 
em um novo patamar. 
Para ela, “foi um ano 
de muitas conquistas e 
vitórias na carreira de 
esportista”. Por isso, a 
jovem também agradeceu 
pelos ensinamentos 
na arte suave jiu-jitsu 
de seus sanseis e de 
seu mestre e o apoio 
recebido por conhecidos 
e incentivadores. 
“Obrigada a todos que 
me acompanharam e 
torceram por mim”, 
disse.

Isabela Nogueira é bicampeã pan-americana

tro e reivindicaram a im-
plantação do programa 
“Vizinhança Solidário”. 
Comerciantes do Centro 
Comercial 10 de julho 
participaram solicitando 
maior apoio na seguran-
ça desta região comercial 
e outras ações que foram 
intermediadas, graças à 
presença dos represen-
tantes do Executivo e Le-
gislativo Municipal.

Homenagens
O encontro foi fi na-

lizado com a entrega de 
homenagens às entidades 
e personalidades da cida-
de que apoiam as iniciati-
vas do Conseg, bem como 
a voluntários do conselho 
que fi zeram um excelente 
trabalho nos anos 90. Os 
homenageados foram:  o 
delegado Dr. Vicente La-
gioto; o presidente da 
Acip, Tiago Alves Derri-
co; o Portal R3, através 
do diretor Luis Claudio 
Antunes; o fotógrafo José 
Joaquim dos Santos, do 
Portal Agoravale, e aos 
ex-dirigentes do Conseg: 
Mara Cristina de Olivei-
ra, casal Nancy e José 
Borges, Maurício César 
Barra, Mário Augusto 
Monteiro, Orminda Cor-
rea Leite e Antônio Al-
meida Guimarães.

A diretoria do Conseg  
agradece a participação 
e presença de todos nas 
reuniões e ações deste 
ano e deseja Boas Festas 
e um Feliz Ano Novo a 
todos. A próxima reunião 
do Conseg acontecerá em 
2019, no próximo dia 5 de 
fevereiro.

APL presente entre academias de letras do Paraná

Além do título, pindense 
também recebeu faixa 
amarela neste fi m de semana

Com 12 anos, 
competidora 
conquistou 
o ouro na 
categoria 
Infanto-
Juvenil A

Divulgação

Divulgação

Letras do Paraná; Acade-
mia de Letras, Ciências 
e Artes de Cornélio Pro-
cópio;  Academia de Le-
tras, Artes e Ciências de 
Guarapuava; Academia 
de Letras e Artes de Pato 
Branco; Academia de Le-
tras de Toledo; Academia 
de Letras, Artes e Ciências 
Centro Norte do Paraná- 
Apucarana; Centro de Le-

tras do Paraná; Academia 
Umuaramense de Letras 
e Artes; Academia de Le-
tras, Ciências e Artes de 
Londrina; Academia Pa-
ranaense de Letras; Aca-
demia Cascavelense de 
Letras; Academia de Le-
tras de Campo Mourão; 
Academia Palmense de 
Letras; Academia de Le-
tras e Artes de Paranavaí; 

Academia de Letras do 
Vale do Iguaçu; Academia 
de Letras e Artes de Pato 
Branco; Academia de Le-
tras de Maringá. Também 
prestigiaram o evento as 
seguintes unidades da 
UBT-União Brasileira de 
Trovadores: UBT- Seção 
do Paraná, UBT - Seção 
de Toledo e UBT- Seção 
de Maringá.

Rhosana Dalle 
(no detalhe) 
representou 
nossa APL

Resultado positivo
 

Foram três dias de festa e de atrativos 
culturais pra ninguém ‘botar defeito’... 

A primeira edição do “Festival Regional Arte 
Encanto” agradou o público - que apreciou shows 
musicais, apresentações culturais das ofi cinas do 
projeto “Reinvente”; além de poder experimentar 
delícias gastronômicas de diversas cidades da 
região.

As opções de presentes natalinos também 
foram muitas: desde brinquedos, bonecas, 
‘carrinhos’ até pano de prato, tapetes, porta-
copo, roupas, enfeites e utensílios domésticos e de 
decoração. 

Ao fi m do evento, todos estavam satisfeitos: 
organizadores, artesãos e o público, que marcou 
presença nos três dias do evento idealizado 
por meio da parceria entre o Fundo Social de 
Solidariedade, a Prefeitura de Pindamonhangaba 
e o Governo do Estado.

O festival acabou, mas os artesãos 
permanecerão no “Largo do Quartel” por mais 
alguns dias. Além disso, a praça Monsenhor 
Marcondes segue com sua programação natalina 
com apresentações culturais. É só escolher a 
opção que mais agrada e curtir com a família!
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A programação natalina preparada 
pela Prefeitura de Pindamonhangaba tem 
atraído grande público para a praça Mon-
senhor Marcondes e imediações, durante 
o horário estendido do comércio, até 22 
horas.

Além de fazer compras no centro da ci-
dade e participar das promoções e sorteio 
da Acip (Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba), a população 
pode assistir aos shows no coreto, conhe-
cer o interior da “Gruta da Cascata”, levar 
as crianças para conversar com o “Papai 
Noel”,  brincar com os duendes, apreciar o 
tradicional presépio e ainda se alimentar 
na praça de alimentação ao ar livre, na rua 
lateral da praça até a lateral do Mercado 
Municipal.

No fim de semana, foram realizados 
os seguintes shows e apresentações: Cia 
de Dança Julia Pyles e músico Toninho, 
Camerata Jovem e Projeto Guri. A pro-
gramação gratuita segue até o dia 23 de 
dezembro.

Programação natalina lota praça 
Monsenhor Marcondes

Divulgação 

A Corporação Musical 
Euterpe realizou, na sex-
ta-feira (7), uma apresen-
tação na Igreja Matriz, 
após a missa. O evento 
gratuito estava lotado e 
contou com a apresenta-
ção do Coral de Adultos, 
em seguida a Orquestra 

de Cordas e por último, 
o “Medley de Natal”, com 
a apresentação de coral e 
orquestra, juntos.

No repertório do Co-
ral de Adultos: Hallelu-
jah, Cio da Terra, Glória 
e So wish you a merry 
Christmas. Já a Orques-

tra de Cordas (Programa 
Aprendiz) apresentou: 
Pirates of Caribbean (Jeff 
Frizzi), Canon in D Major 
(Johan Pachelbel), Con-
quistador (Débora Baker 
Monday), La La Land ( 
Justij Hurwitz) e Medley 
de Natal (Franz Gruber).

Coral e Orquestra de 
Cordas da Euterpe se 
apresentam na Matriz

Divulgação 

Na quinta-feira (13), 
às 14 horas, o Departa-
mento de Turismo da 
Prefeitura realiza a en-
trega de certificados para 
os alunos das oficinas 
de artesanato do “Viver 

Bem”, realizadas em 30 
centros comunitários da 
cidade. A novidade é que, 
além da entrega dos cer-
tificados, haverá   uma 
feira de artesanato, na 
qual os alunos poderão 

comercializar as peças 
que aprenderam a fazer 
nas oficinas. O evento 
será realizado no ginásio 
da Associação Atlética 
Ferroviária, com entrada 
gratuita. 

Turismo realiza formatura 
e feira de artesanato

Divulgação 

Após definição e apro-
vação da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), a CCR NovaDutra 
dará início a construção de 
mais uma nova passare-
la no km 86,3 próximo ao 
Feital, em Pindamonhan-
gaba, no Vale do Paraíba. 
A passarela integra um 
conjunto de quatro novas 
passarelas que serão cons-
truídas na rodovia.

Com viga principal de 37,5 
metros de comprimento, 1,75 

metros de altura e 2,25 metros 
de largura, a passarela tem pre-
visão de entrega em junho de 
2019. O valor do investimento 
é de R$ 2,8 milhões.

Na passarela, 20 vigas 
de concreto pré-moldado 
vão compor as rampas de 
acesso, onde serão insta-
lados dispositivos de segu-
rança capazes de inibir a 
utilização da passarela por 
motociclistas, sem infrin-
gir as normas vigentes de 
acessibilidade às estrutu-

ras físicas. Cerca de 35 pro-
fissionais estão envolvidos 
na realização das obras.

Para saber das condi-
ções de tráfego, os moto-
ristas podem ligar para o 
Disque CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra sin-
tonizando a CCRFM 107,5 
NovaDutra.

CCR NovaDutra inicia a construção de 
nova passarela em Pindamonhangaba

Passarela será construída no quilômetro 86,3

Divulgação/CCR NovaDutra

idadeC

Crianças de todas as idades prestigiam as apresentações

Peças confeccionadas pelos alunos estarão à venda



4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2018

eralG

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “22ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e aprovação de Ata; 
2. Avaliação da VII Conferência Municipal; 
3. Avaliação da Capacitação – CMDCA e CT; 
4. Prestação de contas dos Projetos; 
5. SGDCA – REDE – FLUXO de atendimento; 
6. Calendário anual de reuniões 2019; 
7. Outras Capacitações ao SGDCA; 
8. Outros assuntos pertinentes ao Conselho; 
9. Informes gerais. 

 
 

Data: 11/12/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

 

COMTUR Pindamonhangaba 

Conselho Municipal de Turismo 

 

1 
Convocação para 3ª RE COMTUR – GESTÃO 2016/2018 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE POSSE E ELEIÇÃO DA NOVA 
DIRETORIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

PINDAMONHANGABA 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba - COMTUR, por sua 
Presidente, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros e convida o 
público em geral, para participar da Assembleia Geral de Posse dos novos 
conselheiros e Eleição da nova Diretoria – Gestão 2018-2020, que se realizará no 
dia 12 de dezembro de 2018, às 17h30 horas, na Central dos Conselhos 
Municipais. 

 

Pauta: 
 
 

- Posse dos novos conselheiros e eleição da nova diretoria 
 

 
 
Dia:   12/12/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17:30h (Dezessete horas e trinta minutos)  
 
Local: Central dos Conselhos Municipais – Av. Albuquerque Lins, 138 
  
 
 
 

 
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 12ª 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 “ 12ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 

 Leitura e Aprovação de Ata; 
 Aprovação do PMAS de 2019; 
 Audiência Pública; 
 Alteração da data da apresentação da execução orçamentária do 3º trimestre 
 Informes gerais (curso capacitação, resolução) 

 
 

 
 
 
Dia:   12/12/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17h00 (Dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal  
 
 
 
 
Doralice C. de Souza Labastie 

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
edital de notificação

controle 147/18 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. DEODATO SILVA 
FLORES, proprietário do imóvel situado a RUA OLAVO BILAC, Bairro VILA PRADO, 
inscrito no município sob a sigla: SE13.15.11.022.000, QUADRA F, LOTE 107, 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

edital de conVocação

O Flamengo Recreativo Bairro do Socorro CNPJ 14.732.997/0001-89, convoca os 
membros de sua Diretoria para Assembleia
Geral Extraordinária:

Data :17.12.2018
Horário : 19:00 hs
Local :Av.Nossa Senhora do Perpetuo Socorro,Nº 1806 – Bairro do Socorro
Assunto :
1 – Alteração do Endereço para fins de Correspondência
2 – Eleição da Nova Diretoria e membros do conselho fiscal para o Período de 
17.12.2018 a 17.12.2026.
3 -Alteração do Estatuto
4 -As chapas que desejarem concorrer a eleição,  deverão ser completas e inscrever-
se no endereço acima até as 18:00 hs do dia 16.12.2018
5 – Posse da Nova Diretoria e dos Membros do Conselho Fiscal.
6 - Será admitido campanha eleitoral,pelas chapas inscritas até  as 18:00 hs do dia 
16.12.2018.

Pindamonhangaba,11 de Dezembro de 2018.

João rodrigues - Presidente
rg 5.323.250 e cPf 435.872.328-49

conVocação Para aSSeMbleia geral de PoSSe e eleição da 
noVa diretoria do coMtur – conSelho MuniciPal de turiSMo de 
PindaMonhangaba
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba - COMTUR, por sua 
Presidente, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros e convida o público 
em geral, para participar da Assembleia Geral de Posse dos novos conselheiros 
e Eleição da nova Diretoria – Gestão 2018-2020, que se realizará no dia 12 de 
dezembro de 2018, às 17h30 horas, na Central dos Conselhos Municipais.
Pauta:
- Posse dos novos conselheiros e eleição da nova diretoria
Dia:  12/12/2018 (Quarta-Feira)
Horário:  17:30h (Dezessete horas e trinta minutos) 
Local: Central dos Conselhos Municipais – Av. Albuquerque Lins, 138  

niuceia fernandes nogueira Vieira - Presidente

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

conSelho MuniciPal geStor de ParceriaS PÚblico - PriVadaS

conVocação

O Presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO- 
PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, nos termos do § 3º do 
Art.15º da Lei nº 6.075 de 20 de dezembro de 2017 e do § 1º do Art. 1º da Lei 5.487 
de 12 de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, convoca seus pares 
para a reunião no dia 19/12/2018 dás 14h00 às 17h00, na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400, para discussão e deliberação: A) A PPP Iluminação Pública 
após revogação da CIP 2017; B) Início da elaboração do relatório de atividades do 
CMGP 2018.

rodrigo lóssio ferreira
Presidente do conselho Municipal gestor de Parcerias Público-Privadas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** 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 202/2018 (PMP 33571/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de retirada 
e colocação de piso de borracha na academia de musculação do Centro de 
Treinamento Luís Caloi”, com entrega dos envelopes até dia 21/12/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

Pregão nº 216/2018 (PMP 33171/2018) 
Para “Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados no PSF Ribeirão Grande”, 
com entrega dos envelopes até dia 21/12/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 217/2018 (PMP 33182/2018) 
Para “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em cobertura 
securitária”, com entrega dos envelopes até dia 21/12/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

toMada de Preço nº 015/2018 (PMP 29389/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos 
profissionais para execução dos serviços de reforma, tendo em vista a ocorrência de 
ações de vandalismo do prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade 
Nova, com fornecimento de material e mão de obra especializada”, com entrega dos 
envelopes até dia 27/12/18 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.  

*** licitação deSerta ***

Pregão regiStro de Preço nº 163/2018 (PMP 26868/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 29/11/2018, 
deserta a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de chaveiro para atender demanda da Secretaria de Educação 
junto as escolas e creches do Município, com atendimento ponto a ponto quando 
necessário”. 

*** hoMologação ***

Pregão regiStro de Preço nº 164/2018 (PMP 27392/2018) 
A autoridade superior homologou, em 27/11/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de confecção de carimbos, trocas de resinas e trocas de almofadas de 
carimbos, para atender demanda da Secretaria de Educação e Cultura”, em favor da 
empresa Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-24,60; 
02-30,00; 03-38,50; 04-10,00; 05-10,00; 06-10,00; 07-10,00; 08-13,00; 09-17,00. 

Pregão regiStro de Preço nº 188/2018 (PMP 30954/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de insulinas para atender aos usuários do programa municipal de 
diabetes por um período de 12 meses”, em favor da empresa Interlab Farmacêutica 
Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 34,70. Item fracassado: 02. Itens desertos: 
03 e 04. 

*** aditaMento ***

Pregão nº 150/2015 (PMP 17003/2015) 
Foi firmado aditamento 01/2018, de 13/11/2018, ao contrato 260/2015, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em locação para transporte de funcionários 
de suas origens aos seus destinos e retorno (incluindo: motorista, manutenção e 
combustível)”, para prorrogação até 22/11/2019, e reajuste de 3,4466%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor mensal para R$ 18.888,52, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Naressi & Naressi 
Transporte Ltda ME, o Sr Dirley Naressi.

 Igreja Batista tem programações 
especiais de ‘Natal’ e ‘Fim de Ano’

A Pieb (Primeira Igreja Evangé-
lica Batista) em Pindamonhangaba 
convida a população para prestigiar 
as programações especiais de ‘Na-
tal’ e de ‘Fim de Ano’, com eventos 
abertos ao público durante o mês de 
dezembro de 2018, na sede da igre-
ja. No dia 2 de dezembro, houve uma 
apresentação musical do ‘Conjun-
to de Mulheres Cristãs em Missão’, 
(MCM).

No domingo (16), às 19h30, acon-
tecerá a “Cantata do Ministério In-
fantil” abordando o tema: “Etc e 
Tal”. As crianças apresentarão um 
repertório especial de teatro e mú-
sicas cristãs que destacam o verda-
deiro sentido do Natal. A iniciativa 
conta com cenário e participação de 
vários voluntários envolvidos na ela-
boração e na execução do projeto.

No domingo, 23 de dezembro, a 
partir das 19h30, está prevista uma 
‘Celebração Especial’ com momentos 
de adoração, comunhão, louvores, 
pregação bíblica e menções ao nasci-
mento de Jesus Cristo. A mensagem 

será ministrada pelo pastor João 
Marcos Ali de Carvalho (Ministro 
Interino da Pieb Pinda, Missionário 
e Coordenador da Base Jocum – Jo-
vens com uma Missão).

No dia 30 de dezembro (domin-
go), à noite, haverá ‘Culto de Encer-
ramento do Ano de 2018’ com cânti-
cos espirituais, louvores, adoração e 
comunhão. O preletor da noite será 
o pastor Cláudio Pinas (Membro da 
Igreja Batista no Jardim Satélite, em 
São José dos Campos, e professor do 
Sebatt – Seminário Batista Teológico 
de Taubaté).

“A Igreja Batista sempre enfatiza 
Jesus Cristo como o centro das cele-
brações natalinas, das vidas huma-
nas e das expectativas para o novo 
ciclo anual que está por vir”.

Mais informações na fanpage da 
igreja: Facebook.com/piebpinda.

A sede da Pieb fica na travessa 
Marquês do Herval, nº 96, no cen-
tro (em frente ao estacionamento 
do Banco Itaú e próximo à praça do 
Cruzeiro).

AgoraVale.com.br

O pastor João Marcos (interino) e o diretor administrativo, Élder Guimarães, 
reforçam o convite à comunidade para a programação especial
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Divulgação

 “Eu, Daniel Blake” é a estreia da 
semana pelo ‘Cine Didum’

Escola Franco Montoro 
realiza “Cantata de Natal”

Fim de semana tem exposição 
artística no Vale do Paraíba

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Será exibido no  Palacete 

Dez de Julho, nesta quarta-
feira (12), às 19 horas, o 
fi lme “Eu, Daniel Blake”. 
A sessão é gratuita e serão 
apenas 50 vagas.

O longa conta a 
história de Daniel Blake, 
que se afasta do trabalho, 
após ter uma parada 
cardíaca, e buscar auxílio 
financeiro do governo. 
No meio da burocracia 
que quase o leva à 
loucura, ele conhece 
uma mãe solteira na 

mesma situação e eles 
desenvolvem uma forte 
amizade.

O fi lme ganhou várias 
premiações, entre eles 
o “Palma de Ouro” – 
prêmio de maior prestígio 
do ‘Festival de Cinema de 
Cannes’.

A exibição é uma 
parceria entre a 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba com 
o projeto “Cine Didum” e 
‘Sessão Sesc’. O Palacete 
10 de Julho fi ca na rua 
Deputado Claro César, 33, 
no centro.

Entre as várias premiações da obra está o 
prêmio de maior prestígio do ‘Festival de 
Cinema de Cannes’, o “Palma de Ouro”

A Escola Municipal André Franco Montoro realizou, na sexta-feira (7), 
sua “Cantata de Natal”, com a participação de todos os alunos da unidade. O 
evento foi um grande sucesso, com  apresentações das crianças e compareci-
mento em peso dos pais e familiares. “Papai Noel” também esteve presente na 
festa, abrilhantando ainda mais o evento.

“II Salão Premier 
Internacional 

Acrópolis e Artcom” 
acontece de sexta (14) 

a domingo (16)

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
As férias de dezembro 

terão uma opção de atra-
ção cultural neste fi m de 
semana, no Vale do Para-
íba. A partir de sexta-feira 
(14) até o domingo (16), 
o “II Salão Premier Inter-
nacional Acrópolis e Art-
com” terá uma exposição 

de materiais visuais de ar-
tistas da região. O evento 
realizado pelo Acrópolis 
Studio de Arte e Mangá 
em parceria com a Artcom, 
apresentará, em Taubaté, 
trabalhos desenvolvidos 
pela equipe de docentes e 
aprendizes em 2018.

A mostra coletiva con-
siste em uma atividade 
cultural de admiração e 
demonstração da impor-
tânciade pinturas, dese-
nhos e a arte, como um 
todo. Sendo que, a união 
das criatividades e imagi-
nações individuais tam-
bém será acelebraçãode 

mais um ano de estudos da 
unidade artística, criada 
há 18 anos. Desde sua fun-
dação, a escola idealizada 
por Douglas de Campos 
Costa, realiza sua própria 
exibição anual. O fecha-
mento de 2018 terá como 
tema “Viagem ao Jardim 
das Ideias” e acontecerá 
das 10 às 20 horas, na sede 
do Acrópolis, localizada na 
rua Frei Modesto Maria 
de Taubaté, 66, no Jardim 
Santa Clara, em Taubaté.

Mais informações so-
bre o evento estão dispo-
níveis na fanpage: “Acro-
polisstudiodearte”.

Retratos e personagens famosos são 
alguns focos das produções

Paisagens farão parte do evento do Acrópolis Studio de Arte e Mangá

Divulgação

Divulgação

Divulgação



sportesE
Tribuna do NortePindamonhangaba, 11 de dezembro de 2018 6

Ginástica artística encerra o ano com festival
No domingo (9), a ginástica artística realizou um festival interno, marcando o encer-

ramento das atividades da modalidade para este ano. O evento foi um sucesso, contan-
do com a participação de todos os ginastas da equipe, diversas apresentações, além da 
presença dos pais e familiares dos alunos. A ginástica artística da Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura tem à frente o técnico Marcelo Ronconi. O evento foi realizado no 
Centro de Treinamento Luis Caloi.

Anderson ‘Montanha’ 
é campeão do Pan-
americano 
de Jiu-jitsu

Futsal de Pinda é campeão paulista
A equipe de  futsal Sub 

18 masculino de Pinda sa-
grou-se campeã  paulista, 
neste domingo (9), após o 
empate em 1x1 na segun-
da partida contra a equipe 
de Taubaté, tornando-se o 
melhor time do Estado de 
São Paulo.  

“Essa vitória é fruto de 
todo o trabalho desenvol-
vido ao longo do ano com 
muita dedicação e compe-
tência. Parabéns atletas, 
comissão técnica e De-
partamento de Esportes!! 
Muito obrigado ao prefei-
to Isael e ao vice Ricardo 
Piorino por todo apoio e 
por tornarem possíveis 
alegrias como esta ao es-
porte da nossa cidade”, 
destacou o secretário de 
Esportes, professor Ever-
ton Chinaqui.

A partida foi realizada 
no ginásio da Federação 
Paulista. Com uma cam-
panha invicta de 13 jogos 
e 12 vitórias e apenas um 
empate no Campeonato 
Estadual, a equipe Pin-
dense que também em 
2018 venceu o Campe-
onato Metropolitano da 

Federação Paulista e foi 
vice-campeã na Final Es-
tadual dos “Jogos Abertos 
da Juventude”, foi à fi nal 
como grande favorita.

Além da categoria Sub 
18, Pindamonhangaba 
disputou o Campeonato 
Estadual com as catego-
rias Sub 16, chegando à 

semifi nal da chave prata; 
Sub 14, chegando às quar-
tas de fi nal da chave ouro, 
e Sub 12, que disputou o 
título da chave Prata, mas 
foi  derrotada no último 
sábado.

A vitoriosa equipe pin-
damonhangabense é for-
mada por: Luan, Rafael, 

Matheus Godoi, Luis Hen-
rique - Lui, Brenno, Luis 
Guilherme - Gui, Thiago, 
João Vitor, Luiz Felipe, 
Willian Palazzi, Igor - 
Alemão, Mateus Augus-
to, Mateus - Ticão, Higor 
e Pablo. Técnico: Lucas 
Costa - Torão. Auxiliares: 
Adilson Caju e Silvinho.

O atleta Anderson ‘Montanha’ (faixa 
roxa) sagrou-se campeão do Pan-ameri-
cano de Jiu-jitsu, categoria Pesadíssimo, 
e vice -campeão do Absoluto. O evento foi 
realizado no sábado (8), no Ibirapuera, 
em São Paulo. Na mesma competição, 
Diego Shimoda (faixa azul) foi vice-cam-
peão da categoria Absoluto. Os atletas 
integram a equipe Carlson Gracie, e 
competem com o apoio da  Secretaria 
de Esportes da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Alunos da Semelp /Atleta do Futuro 
encerram atividades do ano

Fechando a temporada na Escola de Espor-
tes e “Programa Atleta do Futuro”, os alunos da 
manhã das unidades esportivas  “Zito” e “Pai 
João”, ambos de Moreira César, tiveram uma 
manhã diferente e comemorativa, na quinta-
feira (6).

Os alunos se divertiram e muito no sho-
pping Pátio Pinda. A loja Parks & Games 
ofereceu uma hora de combo free pra todos 
os brinquedos. Em seguida, a padaria do 
hipermercado Shibata ofereceu um lanche 
aos alunos.

“Nós nos sentimos muito felizes em pro-
porcionar esses momentos de alegria a essas 
crianças e adolescentes. É só um detalhe, mas 
que faz a diferença na vida delas”, destacou o 
professor Marcio Silva. “Agradeço a profi ssio-
nal de relações públicas do Shopping, Amanda, 
pela cortesia; à Semelp, na pessoa do secretá-

rio de Esportes Everton Chinaqui; ao diretor de Esportes, 
Macedo, e ao gestor geral, Dante, pelo empenho que tra-
balham nesta secretaria”, elogiou o professor.  

Divulgação

Divulgação

Alex Santos

Divulgação

Divulgação

Equipe desempenhou uma excelente campanha em 2018
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A EFCJ (Estrada de Ferro 
Campos do Jordão) promoverá 
nos dias 16 e 23 de dezembro o 
“Trem do Papai Noel”, em Cam-
pos do Jordão e Pindamonhan-
gaba. Serão feitas duas viagens 
por dia em cada cidade. As com-
posições terão decoração natali-
na, distribuição de doces para as 
crianças e a presença do ‘Papai 
Noel’ durante todo o trajeto. 

Em Campos do Jordão, o 
trem partirá às 15 e às 16 horas 
da estação Emílio Ribas e irá até 
a estação Abernéssia, de onde 
retorna, sem paradas. O tempo 
total do percurso de ida e volta é 
de 30 minutos.  

Em Pindamonhangaba, o 
“Trem do Papai Noel” partirá às 
10 e às 14 horas. O trajeto com-
pleto, entre as estações Pinda-
monhangaba e Piracuama, é de 
aproximadamente duas horas.  

No dia 25, a EFCJ promove-
rá o “Trem de Natal” em Pinda e 
em Campos. As viagens também 
contarão com decoração típica e 
serão feitas nos mesmos trajetos 
e horários citados anteriormen-
te, mas sem a presença do “Bom 
Velhinho”. 

De acordo com a EFCJ, não 
haverá reservas; e crianças com 
até cinco anos de idade, viajando 
no colo, não pagam passagem. 
Os ingressos podem ser adqui-
ridos nas estações da EFCJ e no 

Com decoração temática e a presença do 
‘Papai Noel’, EFCJ oferece “Trem de Natal”  

portal da cidade de Campos do 
Jordão.

Este é o quinto ano conse-
cutivo em que a ferrovia dis-
ponibiliza trens especiais. No 
ano passado, o “Trem do Papai 
Noel” transportou mais de 700 
passageiros em oito viagens.

Em Campos os bilhetes cus-
tam R$ 12 e a capacidade máxima 
de cada veículo é de 64 passagei-
ros. Já em Pindamonhangaba, o 
valor da passagem de ida e volta é 
de R$ 13 e a capacidade máxima 
de cada passeio é de 56 pessoas.

A Estação Emílio Ribas, 
aberta diariamente, das 9 às 18 
horas, fi ca na avenida Emílio 
Ribas, s/n, Capivari, Campos 
do Jordão. O telefone de aten-
dimento é: (12) 3663-1531. A 
Estação Abernéssia fi ca na rua 
Januário Miraglia, 1.310, Aber-
néssia, também em Campos – e 
aberta diariamente, das 9 às 18 
horas – o telefone de atendi-
mento é: (12) 3662-1531. 

A Estação Pindamonhanga-
ba fi ca na rua Martin Cabral, 
87, centro, Pindamonhangaba 
– o telefone de atendimento é: 
(12) 3644-7408 ou 3644-7409. 
Aberta de segunda a sexta-feira, 
das 6 às 18 horas; aos sábados, 
das 6h30 às 15h30, e aos domin-
gos e feriados, das 7 às 16 horas.

Outras informações no site: 
www.efcj.sp.gov.br

Mariana Conceição, 
aluna de Ciências Bioló-
gicas na Unitau (Univer-
sidade de Taubaté), criou 
um jogo de RPG (Role 
Playing Game) sobre bio-
diversidade e folclore 
brasileiro, com o objetivo 
de trazer soluções para 
problemas ambientais. A 
ideia surgiu durante aula 
“Práticas Pedagógicas em 
Ciências da Natureza”, 
quando ela foi ministrar 
uma ofi cina para os alu-
nos do Ensino Médio.

 “Percebi que pode-
ria desenvolver esse RPG 
dentro da ofi cina, pois se 
encaixava na proposta de 
uma atividade em que o 
aluno resolva um proble-
ma para aprender o conte-
údo. Ao apresentar a pro-
posta para a Professora 
Marisa, ela se interessou 
muito pela ideia e me in-
centivou a aplicar essa ati-
vidade”, conta Mariana.

Em novembro, ela rea-
lizou a primeira atividade 
prática na Escola Estadual 
Amador Bueno da Veiga, 
em Taubaté. “Foi muito 
interessante a entrega dos 
alunos durante a aplica-
ção do jogo, pois eles real-
mente entraram nos per-
sonagens e colaboraram 
juntos para a resolução 
dos problemas”, comple-
menta.

Estudante desenvolve 
jogo de RPG para alunos 
do Ensino Médio  

Aluna pretende patentear a ideia e escrever um artigo sobre o 
desenvolvimento do projeto

A aluna pré-idealizou 
cinco personagens: ‘Bi-
ólogo’; ‘Médico’; ‘Enge-
nheiro’; ‘Militar’ e ‘Jorna-
lista’. E os alunos tinham 
de montar as fi chas dos 
personagens, baseando-se 
nas habilidades que cada 
um exerce na profi ssão, 
com a fi nalidade de obter 
informações.

O aluno Leonardo Pe-
terson está no primeiro 
ano do Ensino Médio e o 
que chamou sua atenção 
no jogo foram os desa-
fi os sobre a Mata Atlânti-

ca. “O jogo mostra como 
o desmatamento é ruim 
e como a ação humana 
pode prejudicar a fl oresta. 
Meu personagem, que era 
o engenheiro, por exem-
plo, tinha habilidade com 
o martelo e podia criar 
uma barreira. O jogo me 
ensinou que, se o desma-
tamento continuar assim, 
a vegetação e os animais 
serão extintos”, conta

Segundo a professora 
Ma. Marisa Cardoso, do 
curso de Ciências Biológi-
cas da Unitau, essa ativi-

dade auxilia no desenvol-
vimento de novas práticas 
didáticas. “A importância 
está na possibilidade de 
desenvolver uma ferra-
menta para a prática da 
educação em Ciências e 
em Biologia. A busca de 
informações do educando 
torna-se uma ferramen-
ta de metodologia ativa 
de aprendizagem. Em vez 
da aula clássica, Mariana 
teve a chance de criar e co-
locar na prática uma me-
todologia diferenciada”, 
observa Marisa.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIVULGA CALENDÁRIO LETIVO 
PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO   

Início das aulas está previsto para 
1º de fevereiro. Programação respeita 

o mínimo de 200 dias exigido pela 
Lei de Diretrizes e Bases

A Secretaria da Educação de São Paulo pu-
blicou no Diário Ofi cial, no dia 6 de dezembro, 
o calendário letivo de 2019. No próximo ano, os 
estudantes da Rede Estadual das 91 Diretorias 
de Ensino retornam às salas de aula em 1º de 
fevereiro. A programação respeita o mínimo de 
200 dias exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (9394/96).

O documento estabelece também outras 
datas importantes para as unidades de ensino. 
De acordo com a programação, o encerramento 
do período de aulas regulares do 1º semestre 
está marcado para 27 de junho. Já o início do 
2º semestre foi defi nido para 29 de julho, sendo 
a volta dos alunos em 31 de julho. O término do 
ano letivo, no mínimo, será em 16 dezembro. É 
a partir desses limites que as escolas, de forma 
autônoma, organizam o próprio calendário 
pedagógico e de atividades.

Novos alunos
Para quem está fora da Rede Estadual em 

2018 e quer continuar ou retomar os estudos no 
ano que vem, as matrículas estão abertas. Os 
interessados (no caso de menores de 18 anos, pais 
ou responsáveis) devem procurar a escola mais 
próxima e apresentar nome completo, data de 
nascimento, endereço residencial e telefone para 
contato. A confi rmação da pré-matrícula, reali-
zada em outubro, já está disponível para consulta 
na mesma unidade onde foi realizado o cadastro.

1º de fevereiro Início do ano letivo

27 de junho
Encerramento do 
período de aulas 

regulares do 1º semestre

28 de junho Início das férias 
escolares

31 de julho Início das aulas do
2º semestre

16 de dezembro Data mínima para 
fi m do ano letivo

Calendário 2019:

Divulgação

Projeto “Trem de Natal” acontece há cinco anos

Divulgação
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specialE
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2018

“ARTE ENCANTO

“1º Festival Regional Arte Encanto” é sucesso
A primeira edição do “Festi-

val Regional Arte Encanto”, re-
alizada no fi m de semana pela 
parceria entre o Fundo Social 
de Solidariedade, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e o Go-
verno do Estado, foi um grande 
sucesso. Artesãos e produtores 
de gastronomia artesanal da 
cidade e região estiveram pre-
sentes, além de grande público, 
que pode prestigiar ainda shows 
musicais, como a Corporação 
Musical Euterpe, e apresenta-
ções culturais das ofi cinas Rein-
vente.

Representantes de Taubaté, 
Guaratinguetá, Caçapava, São 
Bento do Sapucaí, Campos do 
Jordão, Santo Antônio do Pi-
nhal, entre outras cidades, além 
de Pinda, aprovaram a iniciativa.

As figureiras de Taubaté 
ficaram muito satisfeitas por 
terem sido convidadas para o 

“Que pena que acabou! Eu agradeço pelo apoio 
e paciência conosco. Quero agradecer ao nosso 
prefeito Isael e a nossa primeira dama Cláudia 
por tudo que têm feito por nós, artesãos. Nunca 
fomos tão valorizados e apoiados como agora. 
Que Deus os abençoe!!! Quero agradecer a toda 
a equipe do Fundo Social, toda a equipe do 
Turismo, principalmente ao Eduardo, pelo apoio 
e paciência. Agradeço também a nossa diretora 
do Turismo Ana Lucia. Que venham mais eventos 
maravilhosos como esse. A minha palavra para 
todos é gratidão!!!”

Patricia Helena, artesã.
“Figueiras de Taubaté” presenteiam presidente do Fundo Social

evento e presentearam a pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, com uma 
peça-símbolo de seu artesa-

nato, e se mostraram abertas 
a participar das próximas ini-
ciativas da Prefeitura de Pinda. 
Para o sr. Agostinho, da paçoca 
e dos doces de Guaratinguetá, 
é sempre uma alegria partici-
par dos eventos em Pindamo-
nhangaba. Seu estande fi cou 
o tempo todo movimentado, e 
as pessoas presentes puderam 
degustar seus produtos e até 
mesmo ajudar a “socar” as pa-
çocas doce e salgada nos pilões. 
Os representantes dos restau-
rantes de Pinda, como Colméia, 
Colinas, Pesque Truta Ribeirão 
Grande, Alecrim e o atrativo tu-
rístico Reo das Bicas também 
aprovaram o evento.

Para apresidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, este evento foi pen-
sando com muito carinho para 
atender tanto os artesãos quanto 
a população e com certeza terá 
outras edições. O prefeito Isael 
Domingues também esteve pre-
sente todos os dias e aprovou a 

iniciativa. “Apoiamos eventos 
como este que movimentam e 
aquecem a economia do municí-
pio, além de ser uma oportuni-
dade para a população conhecer 
um pouco da produção artesa-
nal da cidade e da região”, afi r-
mou o prefeito.

Devido ao sucesso do evento, 
os artesãos de Pindamonhan-
gaba continuarão na tenda da 
Praça do Quartel até o dia 22 de 
dezembro, a partir das 18 horas, 
com exceção do dia 14. Para so-
mar ao evento, haverá praça de 
alimentação com food trucks.

“Muito obrigado a todos os envolvidos neste evento 
por esses três dias de muitos risos e divertimento.”

Iolanda, artesã.

Não faltaram opções de presentes natalinos nos estandes

“Amei tudo, foram muito bons esses três dias, 
valeu mesmo. Parabéns para todos vocês, 
obrigada de coração.” 

Adélia, artesã.

 Lucinéia, artesã.

“Só tenho realmente a agradecer, gostei, achei 
muito bacana a cooperação do Fundo Social, da 
Prefeitura e todos os envolvidos com esse evento. 
Não é só um trabalho para nós artesãos, mas uma 
grande cultura para nossa cidade. Meu muito 
obrigado de coração...”

“Sr. Agostinho da Paçoca”, de Guaratinguetá, aprovou a iniciativa

“Obrigada ao Fundo Social e ao Turismo. O Festival foi 
maravilhoso. Deus abençoe a todos.”

Solange Verol, artesã.

Festival foi 
embalado por 
músicas para 
todos os gostos

“Eu só tenho a agradecer por esta festa linda e maravilhosa. 
Obrigada a todos vocês! Queremos mais!”

                             Neusa, artesã.
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