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Prefeitura promove ação
contra a dengue

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, nesta semana,
ações de prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Os agentes de
controle de vetores estão fazendo visita casa a casa, para alertar os moradores da cidade sobre os riscos de criadouros do
mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.
PÁGINA 3

Tribuna do Norte

2

Editorial
Novos ciclos

U

ma das grandes satisfações da vida
proﬁssional é poder ver outros
proﬁssionais alavancando em suas carreiras!
Poder perceber que eles cresceram, que
mudaram de fase e que estão prontos para
novas “aventuras proﬁssionais”.
Na edição de hoje, trazemos, entre outras
notícias, uma matéria especial sobre a estudante
de Jornalismo, Joyce Dias, que encerrou um
ciclo acadêmico ao entregar seu TG (Trabalho
de Graduação) ou TCC (Trabalho de Conclusão
de Curso), como também é conhecido.
A matéria foi escrita por uma também
estudante de Jornalismo, Dayane Gomes, que
faz estágio conosco aqui no jornal.
Em mais de 100 anos de existência, o
jornal Tribuna do Norte acolheu dezenas e
dezenas de estagiários... Todos eles tiveram
a oportunidade de conviver com jornalistas,
com diagramadores, com fotógrafos e com
outros proﬁssionais que “fazem um jornal
circular diariamente”. Como todo trabalho,
essa proﬁssão tem seus ônus e bônus, mas, com
certeza, deixa grandes marcas na vida dos
aspirantes a Jornalistas.
Em nome dessas duas universitárias –
uma às portas do mercado de trabalho; e a
outra, mergulhada na produção do TG –;
parabenizamos a todos os universitários que
dedicam horas de estudo e empenho e mostram
que é preciso “Acreditar para Alcançar”. Feliz
novo ciclo!

Apenas 9% dos brasileiros
conseguem pagar despesas de
início de ano com o salário
O ano é novo, mas as
contas que aparecem em janeiro são quase sempre as
mesmas. E as diﬁculdades
em pagá-las, também. De
acordo com levantamento
realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) somente 9% dos
brasileiros aﬁrmam ter condições de pagar as despesas
sazonais do início de ano,
como IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano), IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e material escolar, sem
recorrer a outras fontes que
não seja o próprio salário.
O problema, no entanto,
tem causa conhecida pelos
consumidores menos precavidos: a falta de planejamento. Apesar de 89% dos
entrevistados terem declarado fazer planejamento para
cumprir com os pagamentos
do início do ano, a diﬁculdade em manter o planejado
sem furar o orçamento permanece.
Para Daniel Cavagnari,

coordenador do curso de
Gestão Financeira, do Centro Universitário Internacional Uninter, a maior diﬁculdade dos consumidores é
manter os compromissos de
rotina. “Durante pelo menos
nove meses no ano as despesas e receitas são as mesmas,
então as pessoas têm a sensação de não precisar controlá-las na ponta do lápis e
seguem suas vidas, até que
no ﬁm do ano tudo muda”,
explica.
O que ocorre entre meados de dezembro e início de
março é justamente uma fase
de reinício ou até de mudança. Décimo terceiro, férias,
material escolar, IPVA e Imposto de Renda, por exemplo, mudam o orçamento
da família em pouco tempo
e causam o descontrole. “As
pessoas que seguem suas vidas ﬁnanceiras sem controle
durante o ano podem continuar sem risco, mas durante
esses três meses devem planejar seu orçamento para o
restante do ano. E de preferência ainda no início do mês
de dezembro”, aconselha.
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Exposições artísticas acontecem no Museu
Histórico e no Palacete 10 de Julho
As obras ﬁcarão à disposição do público até o ﬁnal do mês de janeiro
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina continua com a exposição de
arte “Paz” da artista Judith Carvalho, em janeiro.
As pinturas ﬁcarão expostas no local até o dia 31
deste mês, com visitação
de segunda-feira a sábado, das 8 às 16 horas. Já o
Palacete 10 de Julho continua com as pinturas da
artista plástica Sonia Vasconcelos, com a exposição “Primavera, mais que
uma estação”, das 8 às 17
horas.
Judith Ribeiro de Carvalho possui reconheci-
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Tela “Paz” faz parte das pinturas expostas
mento nacional e internacional. Sua técnica se baseia
na mistura de estilos, principalmente, a linguagem expressionista. É uma artista plástica premiada, curadora
de arte e autora de livros. Participou de diversas exposições no Brasil e no exterior, sempre destacando aspectos da identidade cultural brasileira em suas obras.

A outra exposição remonta à carreira de Sonia
Vasconcelos e deixa nítida
sua versatilidade e ligação
com a natureza. A artista é
também formada em Economia e trabalha com arte
há mais de 30 anos. Além
de pinturas, ela produz
cerâmicas, porcelanas e
outros artesanatos. A parceria é com a Casa Amarela, de Caçapava, permitirá
que a mostra permaneça
em Pinda até o ﬁm do mês.
O museu ﬁca no Palacete Visconde da Palmeira,
na rua Marechal Deodoro
da Fonseca, 260; o Palacete
Dez de Julho, na rua Dep.
Claro César, 33, ambos localizados no centro histórico de Pindamonhangaba.

Sincovat abre 107 vagas de estágio para estudantes da região
A central de estágio
do Sincovat (Sindicato
do Comércio Varejista de
Taubaté) está com 107 vagas de estágio abertas na
região. As oportunidades
são para alunos do ensino
médio, técnico e superior.
Para Pindamonhangaba, são sete vagas de estágio disponíveis, sendo
cinco vagas para o ensino
médio na área de auxiliar
de escritório e duas vagas
para o ensino superior em
Administração.
Em Taubaté, são 37
oportunidades, 27 delas
para alunos do ensino médio. Os cargos disponíveis
são: auxiliar de comércio,
auxiliar de atendimento/
vendas e estoquista. Já
para o ensino superior,

são 10 vagas distribuídas
para os estudantes de Administração, Publicidade
e Propaganda, Marketing
e Ciências Contábeis.
Em São José dos Campos, são 22 vagas disponíveis, sendo 16 para alunos
do ensino médio, para as
áreas de auxiliar de secretariado, auxiliar de vendas
e auxiliar de restaurante.
Outras quatro vagas para
o ensino superior de Administração, uma vaga
para Pedagogia e outra
para Marketing.
Para os estudantes da
cidade de Caçapava, há
nove oportunidades de
estágio. Sete se destinam
a alunos do ensino médio,
para atuações em auxiliar
de comércio, estoquista e

Reprodução/internet

Em Pinda, maioria das oportunidades é para auxiliar
de escritório
auxiliar administrativo. rio o envio do currículo
As duas vagas restantes para o e-mail contato@
são para superior em Ad- centralestagio.com com
ministração.
a especiﬁcação da vaga
Os estudantes inte- que deseja se candidatar.
ressados podem obter Mais informações pelos
mais detalhes através do telefones 3631-2529 ou
site www.centralestagio. 3011-0842, ou ainda pelo
com. Também é necessá- WhatsApp 98245-0040.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

LOUVAÇÃO AO PRESENTE DE PINDAMONHANGABA
Louvo o teu presente, Princesa Querida, ele
que signiﬁca recuperação
de um passado glorioso
num novo contexto criado
pelas projeções individuais e coletivas de diferentes tempos futuros, nesse
que é o momento de escolha e de ação! Escolha de
um progresso que só faz
sentido quando não mais
existem crianças infelizes; demonstras ação à
Pátria Brasileira ao estabelecer recorde nacional
de 97% de tuas crianças
-alvo vacinadas contra a
poliomielite!
Louvo o teu presente,
quando promoves à tua
juventude acesso à modernidade e à informação
com os teus telecentros
e , movimentas mais de
três mil crianças e jovens
em projetos de esporte
que educam e são salutares . Louvo-te quando és
destaque nacional como
“CIDADE-DIGITAL”!
Louvo o teu presente
quando compreendes que
a melhoria dos povos melhora os seus deuses e, ao
repousar em sociedades
com os nossos semelhantes, és líder na geração de

empregos do Vale do Paraiba; te preocupas com a
saúde do teu trabalhador
sob a iluminação do teu
exemplar Centro de Referência ao Trabalhador (
Cerest)!
Louvo o teu presente,
Pindamonhangaba,
quando nos dizes como
Alberto Caeiro ( um dos
heterônimos de Fernando
Pessoa):
“Quero as coisas que
existem e não o tempo que
as mede, e que elas existem em virtude de outras
coisas existirem”, razão
pela qual, estás, pelo dinamismo e trabalho fecundo da tua gente, entre
as 30 principais cidades
no Índice de Participação
dos Municípios, e dás o

justo valor às coisas presentes!
Louvo o teu presente
quando sabes que vives
parte da eternidade, que
assinala a divisão entre
o domínio da frustração
e o reino da esperança e
pensas nas futuras gerações, na preservação
dos valores da natureza
ao realizares o Forum de
Educação Ambiental e o
PINDA+ 20 . Zelosa, com
teu cuidado de mãe generosa e cuidas em ofereces
aos teus ﬁlhos mais de 35
milhões de litros de água/
dia , concedendo a 100 %
do teu povo esse bem que
precisa ser cuidado e que
se esgota rápidamente no
nosso planeta sofrido e
diuturnamente agredido !

Louvo o teu presente quando gritas pelas
crianças e cuidas dos teus
idosos nos centros de referência para os idosos, nos
teus postos de puericultura e nas tuas unidades
básicas de saúde. Louvo o
teu presente,Tricentenária Urbe que aprendemos
a amar, quando estabeleces relações na sua cotidianeidade que permitem
o maravilhoso encontro
como o outro, sobretudo
pela voz dos seus Mestres
e dos seus Poetas, porque
o HOMEM É A TUA RAZÃO!
Louvado seja o teu
presente de glória que te
torna cada vez mais Humana e cada vez mais Divina!
Divulgação
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Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza ação contra a dengue
Divulgação

Pinda traz de volta
campeões brasileiros
de malha para
temporada de 2019
Divulgação

Divulgação

cais de criadouros deve
ser constante. Ainda em
2018, os casos registrados
de dengue em Pindamonhangaba foram 34, o que
se dá em uma queda de
cinco casos, comparado a
2017.
De acordo com o Ministério da Saúde, os
principais sintomas da

dengue são: febre alta (superior a 38.5°C), dores
musculares intensas, dor
ao movimentar os olhos,
mal-estar, falta de apetite,
dor de cabeça e manchas
vermelhas no corpo. O
diretor do Departamento de Proteção a Riscos e
Agravos à Saúde, Rafael
Lamana, aﬁrma que é es-

sencial a colaboração dos
moradores para que veriﬁquem frequentemente
em suas casas possíveis
criadouros do mosquito Aedes aegypiti, com
o intuito de eliminar
as larvas do mosquito
transmissor de dengue,
zika, chikungunya e febre amarela.

“PRÊMIO MESTRE CULTURA VIVA”
DIVULGA FINALISTAS

Lucas Miranda e Luis Eduardo chegam para
reforçar equipe local
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Dois atletas multicampeões voltaram para a cidade pela “Liga Municipal
de Malha de Pindamonhangaba”, em parceria
com a Semelp (Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer).
Filhos da Princesa do
Norte e formados nas categorias de base de Pinda, Luis Eduardo Soares
(bicampeão paulista por
Pinda em 2010 e 2012) e
Lucas Miranda (campeão
paulista por Pinda em
2014) jogaram pelo time
do Assem, de São José dos
Campos, onde conquistaram todos os títulos possíveis da modalidade.
Com a volta do investimento no esporte de Pinda, através do Faep (Fundo de Apoio Esportivo de

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, realiza ações de
prevenção ao mosquito
Aedes aegypti nesta semana. Os agentes de controle de vetores estão fazendo visita casa a casa,
para a primeira Avaliação
de Densidade Larvária
(ADL) de 2019 e alertar os
moradores da cidade sobre os riscos de criadouros
do mosquito transmissor
da dengue, chikungunya,
zika vírus e febre amarela.
O verão chegou e com
ele também as ações intensiﬁcadas contra a dengue, chikungunya, zika
vírus e febre amarela. O
período que é marcado
por fortes chuvas, é também o que a incidência da
doença ocorre de maneira
notória. Em outubro do
ano passado, a ADL ﬁcou
em 1,3 o que pode ser considerado um alerta, mas
a prevenção contra os lo-

Pindamonhangaba) e uma
ótima temporada do time
local em 2018, a Secretaria de Esportes, em parceria com a Liga de Malha e
com o apoio da Associação Atlética Ferroviária,
conseguiu contratar os
craques para defenderem
novamente a camisa pindense.
“É muito importante
contar novamente com
nossos atletas, ainda mais
campeões como esses meninos, formados nas nossas categorias de base e
dando títulos para outras
cidades por falta de investimento aqui”, disse o técnico da Seleção de Pinda
em 2018, Lucas Ouverney.
“Parabenizo a Secretaria de
Esportes e a Liga de Malha
pelo belo trabalho no ano
passado que possibilitou
hoje a volta pra casa desses
campeões”, completou.

COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR GOBBO
***
A Secretaria de
Cultura e Turismo de
Pindamonhangaba
divulga, nesta quarta-feira (16), o resultado do concurso cultural “Prêmio Mestre
Cultura Viva de Pindamonhangaba”,
que seleciona cinco
mestres, sendo estas
pessoas com mais de
60 anos, que se reconheçam ou sejam
reconhecidas por sua
própria comunidade
como herdeiras dos
saberes e fazeres da
tradição oral.
Os membros da
Comissão de Seleção
do Edital de Concurso Cultural, por meio
da avaliação da documentação apresentada pelos inscritos e
a atribuição das respectivas pontuações,
selecionaram cinco
ﬁnalistas. São eles: 1°
- Marino Ferreira de
Melo (Brinquedos de
Madeira), 2° - José Soares Ferreira (Escultor
Arte Sacra), 3° - Maria
de Oliveira (Feitio de
Azeite de Mamona), 4°
- Pedro do Prado (Fo-

Reprodução Internet

Um dos vencedores é reconhecido por seus brinquedos de madeira

lia de Reis), 5° - Antônia
Ferreira da Silva (Artesã).
Cada um dos selecionados receberá os seguintes prêmios: R$ 2 mil e
“Certiﬁcado de Mestre”.
O edital completo com
o resultado do concurso
cultural já está disponível
na integra do jornal e no
site da Prefeitura de Pindamonhangaba, o www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br. Os contemplados
serão convidados para
uma cerimônia de premiação, com data ainda a
ser deﬁnida.

O secretário de Cultura e Turismo, Alcemir Palma, lembra da
importância de se valorizar os saberes populares, pois são eles que
contribuem para a formação de nossa identidade cultural. “Normalmente, a história e
a cultura acabam lembrando pessoas que
são renomadas e, culturalmente falando,
temos personagens e
em nossa comunidade que precisam ser
valorizados, que tra-

zem consigo tradições
e costumes que foram formando nossa
identidade ao longo
das gerações, como o
vendedor de biju ou
a benzendeira, entre
outros saberes populares, e que não podem ser esquecidos”,
destacou. “Parabenizo
os vencedores, que,
cada um em seu ofício, trazem um significado muito grande e
de muita importância
para a formação de
quem somos hoje”.
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P oder Legislativo

Experiente, vereador Janio Ardito
Lerario é eleito o 1º Secretário da
Mesa Diretora no biênio 2019-2020
Aos 64 anos, parlamentar do PSDB cumpre o seu 8º mandato na Câmara
de Pindamonhangaba; Janio já presidiu a Casa entre 2007 e 2008
sessões ordinárias no
biênio 2019-2020. Janio Ardito Lerario iniciou em 2017 o seu 8º
mandato na Câmara de
Pindamonhangaba. Vereador desde 1989, Ja-

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATO Nº 001, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
Dispõe sobre a constituição de Comissões Permanentes, Brigada de
Incêndio e Controle Interno.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, RESOLVE:
Art. 1º Constituir as Comissões Permanentes da Câmara de
Pindamonhangaba, com validade de 10 de janeiro de 2019 a 09 de
janeiro de 2020, compostas, no mínimo, por 03 (três) servidores.
Art. 2° As Comissões Permanentes abaixo relacionados
passam a ser constituídas pelos seguintes servidores:
a) COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO:
1- André Luis Marques Salgado
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- João Rodrigo Moreira
4- Neila Maria Gomes
b) COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL:
1- Ana Lucia Puppio da Silva
2- Luis Cláudio Gonçalves
3- Maria Marcelina Baptista Moraes
c) COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:
1- Cristiane de Oliveira Santos
2- Maria Marcelina Baptista Morais
3- Ricardo Rodrigues Augusto (Presidente)
4- Robson Luís Monteiro (Mestre de Cerimônias)
d)
123-

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:
Fabiano Rosa do Amaral
Marcelo Heleodoro da Silva
Neila Maria Gomes

e) COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR:
1- Adilson Guilherme Costa Alvarenga
2- Elisângela Azevedo da Silveira
3- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
f) COMISSÃO DO SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO:
1- Elisângela Azevedo da Silveira
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- Marcelo Heleodoro da Silva

nio Ardito Lerario tem
64 anos e é natural de
São Paulo. Formado em
Engenharia Agronômica e atuando como empresário, Janio Ardito
Lerario é casado com a
Sra. Eleonora, tem 3 filhos: Bianca, Juliana e
Júlio. Em 2016, Janio
Ardito Lerario foi eleito
com 1.523 votos para integrar a 17º Legislatura
(2017-2020).
Desde seu primeiro
mandato, o vereador
Janio Ardito Lerario
tem conseguido se reeleger consecutivamente,
graças ao seu trabalho
e compromisso com a
população de nossa cidade.
Experiente e atuante,
o vereador Janio Ardito Lerario também foi
Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba

no biênio 2007/2008
e conquistou uma das
maiores obras do Legislativo: a construção
da nova sede da Casa
de Leis (localizada na
rua Alcides Ramos Nogueira, ao lado o Fórum) que proporcionou
maior conforto e tranquilidade para parlamentares e a população
em geral. Além do cargo de Presidente, Janio
Ardito Lerario também
teve importantes participações
em diversas
Comissões
Permanentes
da Câmara
com destaque para a
de
“Obras,
Serviços Públicos,
As-

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

O vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB)
está de volta à Mesa
Diretora da Câmara de
Pindamonhangaba
e
atuará como o 1º Secretário da Casa durante as

Art. 4° A BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO passa a
ser composta pelos seguintes servidores:

bom andamento dos
trabalhos desta Casa de
Leis”. “A Casa depende
do nosso trabalho em
união, na luta e na defesa dos interesses do
povo que nos elegeu. O
momento agora é trabalhar muito e direcionar
o nosso pensamento no
bem comum da nossa
Pindamonhangaba”, finalizou o vereador Janio Ardito Lerario.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

1º Secretário
da Câmara,
vereador Janio
Ardito Lerario

Queremos ouvir sua voz!

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

g) CIPA-COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES:
1- André Luis de Araújo
2- André Luis Marques Salgado
3- Luis Cláudio Gonçalves
Art. 3° Fica nomeada a servidora CRISTIANE DE OLIVEIRA
SANTOS para responder pelo CONTROLE INTERNO.

suntos Rurais, Ecologia
e Meio Ambiente”, “Finanças e Orçamento” e
“Legislação, Justiça e
Redação”.
Janio Ardito Lerario
agradeceu a confiança dos companheiros e
parabenizou a todos os
novos integrantes da
Mesa Diretora e das Comissões. Segundo o parlamentar, “somos nós,
os responsáveis pelo

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EXPEDIENTE

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC

Operadora NET - canal 4

Vereador Carlos Moura - Magrão

Pela internet acesse:

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

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

Vereador Janio Ardito Lerario

Presidente

1º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Art. 5° As atribuições das Comissões Permanentes, Controle
Interno e Brigada de Combate a Incêndio são reguladas em instrumento
normativo próprio.
Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2019.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge
Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Gofﬁ Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2019

Tribuna do Norte
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Trem turístico da EFCJ é opção
de lazer no período das férias
Neste mês de férias,
uma ótima oportunidade para se divertir
em família é conhecer e
apreciar as paisagens do
Vale do Paraíba a bordo
dos trens da Estrada de
Ferro Campos do Jordão (EFCJ). Em Pindamonhangaba, o desta-

que é o bonde turístico
que leva os passageiros
até o bairro Piracuama,
no pé da Serra da Mantiqueira.
O percurso, sem paradas intermediárias,
é de aproximadamente
duas horas, ida e volta.
O embarque pode ser

feito aos sábados, às
13h30, e aos domingos
e feriados, às 10 e às 14
horas. O ingresso custa
R$ 13.
Outra atração na cidade é o Parque Reino
das Águas Claras, localizado às margens do
rio Piracuama, no km

17 da via férrea. Construído em 1972, o parque foi decorado com
figuras em cerâmica dos
personagens da obra literária de Monteiro Lobato, o maior escritor
brasileiro de literatura
infantil, nascido na vizinha Taubaté. O parque

conta com amplo espaço para a realização de
piqueniques, em uma
área verde de mais de 21
mil m² para o visitante sentir-se em contato
com a natureza. Abre de
segunda-feira a sábado,
das 8h30 às 17 horas. A
entrada custa R$ 10.

Em todas as atrações,
não é necessário reserva
e crianças menores de
cinco anos de idade não
pagam, precisando ser
transportadas no colo.
Mais informações sobre
os serviços da EFCJ podem ser consultadas no
site www.efcj.sp.gov.br.

EXTRATO DE TERMOS DE FOMENTOCELEBRADOS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES
Divulgação

DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- ADITAMENTO
DE PRAZO PARA
EXTRATO DE TERMOS DE
FOMENTOCELEBRADOS
ENTRE AS ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCLUSÃO DO
PLANO
DE
TRABALHO
INICIADO
PELA OSC - ADITAMENTO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO DO PLANO DE TRABALHO INICIADO PELA OSC -

1

EXTRATO DO TERMO
Processo Administrativo:
Celebrantes:

2

Objeto:

“COM A INCLUSÃO A VIDA É MELHOR”

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO DO TERMO
Processo Administrativo:

04 meses
R$ 10.000,00
28/12/2018
Nº 04/2018 – 01/2018
Nº 16311/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / Lar
Irmã Terezinha Associação de Assistência ao
Idoso
“CIDADANIA ATIVA – CORPO, CORAÇÃO E
MENTE”
06 meses
R$ 24.000,00
28/12/2018
Nº 06/2018 – 01/2018
16313/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / Lar
Irmã Terezinha Associação de Assistência ao
Idoso
“INCLUIR E INTEGRAR-SE”
06 meses
R$ 9.600,00
28/12/2018
Nº 07/2018 – 01/2018

Celebrantes:
Objeto:

3

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO DO TERMO
Processo Administrativo:
Celebrantes:

Em Pinda, automotriz faz viagem até o bairro Piracuama
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO CULTURAL
“PRÊMIO MESTRE CULTURA VIVA DE PINDAMONHANGABA”
Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, a Comissão de Seleção do Edital de Concurso Cultural “Prêmio Mestre Cultura Viva de
Pindamonhangaba”, nomeada através da Portaria Geral n° 5108/2018, de 30 de outubro de dois mil e dezoito, formada por Ana Maria Sales
Motta, Pércila Márcia da Silva e Ana Beatriz Borrego, reuniu-se para dar início ao processo de avaliação dos nove proponentes inscritos no
Edital de Concurso Cultural Nº 001/2018, Processo nº 26702/2018, conforme a relação a seguir:

N°

NOME

ATIVIDADE

01

Walter Leme

Marchinhas

02

Pedro do Prado

Folia de Reis

03

Sergio Callipo

Escultor figuras de barro

04

Antonia Ferreira da Silva

Artesã

05

Gilce do Espírito Santo F Nascimento

Brincante

06

Maria de Oliveira

Feitio de azeite de mamona

07

Marino Ferreira de Melo

Brinquedos de madeira

08

Jose Ajuricaba Teixeira

Herborista (raízeiro)

09

Jose Soares Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE Escultor
CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Nós, membros da Comissão de Seleção do Edital de Concurso Cultural Nº001/2018, “Prêmio Mestre Cultura Viva de
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP
Pindamonhangaba”, por meio da avaliação
da documentação apresentada pelos proponentes inscritos e a atribuição das respectivas
Tel: 3642-1080 3643-2690

E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

pontuações, conforme os critérios estabelecidos no Item 9 do referido Edital – “Dos Critérios de Análise do Proponente”, selecionamos 5
(cinco) proponentes titulares, 3 (três) suplentes e 1 (um) desclassificado. Assim sendo, segue o resultado final:
TITULARES
N°
01
02
03
04
05

Nome
Marino Ferreira de Melo
José Soares Ferreira
Maria de Oliveira
Pedro do Prado
Antônia Ferreira da Silva

Atividade
Brinquedos de madeira
Escultor Arte Sacra
Feitio de azeite de mamona
Folia de Reis
Artesã

Avaliação
19 pontos
18 pontos
18 pontos
18 pontos
18 pontos

Atividade
Escultor figuras de Barro
Marchinhas
Herborista (raízeiro)

Avaliação
18 pontos
18 pontos
15 pontos

SUPLENTES
N°
01
02
03

Nome
Sergio Callipo
Walter Leme
José Ajuricaba Teixeira Brazão

DESCLASSIFICADO
N°
01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Nome
Gilce do Espirito Santo Ferreira
Nascimento

Atividade
Brincante

Avaliação
Idade inferior a exigida no projeto de acordo
com Item 3.3 do Edital.

Com a finalização do processo de avaliação,
passou-se à redação
da Ata
foi lida eHISTÓRICO
assinada pelos integrantes da Comissão de Seleção,
DEPARTAMENTO
DE CULTURA
E que
PATRIMÔNIO
dando por encerrado os trabalhos.
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP
Tel: 3642-1080 3643-2690
E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2019.

Ana Maria Sales Motta

Pércila Márcia da Silva

Ana Maria Sales Motta

Pércila Márcia da Silva

Ana Beatriz Borrego

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

Ana Beatriz Borrego
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DE
ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários de lotes do
Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária vem pela presente, convocar Vossas
Senhorias para a Assembleia ORDINARIA, nos termos adiante.
Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de lotes interessados para
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E/OU
PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, nos termos do artigo 4º
do Estatuto Social desta Associação, a ser realizada no dia 28 de FEVEREIRO de 2019, com início
às 19h, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 dos proprietários e/ou adquirentes de
lotes do Condomínio Colonial Village II ou 19h30, em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, a ser realizada local Rua Chafariz, nº 261 – Colonial Village II – Pindamonhangaba –
SP a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
01 – Aprovação da prestação de contas do exercício anterior (ano 2018);
02 – Previsão Orçamentária para “ano 2019”;
03 – Aprovação do novo valor “reajuste” da contribuição mensal para a Associação;
04 – Apresentações das chapas que concorrerão à Eleição do Presidente Executivo, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal,
05 – Votação

Objeto:

Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados por procuradores
com poderes específicos para tanto, nos termos do artigo quarto do estatuto.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2019 – RUBENS FREIRE GONÇALVES – PRESIDENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE
LICITAÇÃO
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE
SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
186/2018 (PMP 29945/2018)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição
de CDs, DVDs, cartuchos e toners, a
fim de atender a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba pelo período de 12
meses”, foi determinada a abertura do
envelope dizendo conter documentos de
habilitação da empresa classificada em
segundo lugar para os itens 32, 38, 52, 59
e 64, qual seja, GL Lourenço Comércio e
Serviços Eireli ME. Fica a referida sessão
marcada para o dia 24/01/2019, às 14h30, no
mesmo local do evento anterior.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
118/2018 (PMP 19802/2018)
A autoridade superior homologou, em
10/01/2018, e adjudicou, corrigindo o
valor do item 02 do despacho anterior, na
licitação supra, que cuida de “aquisição de
equipamentos de cozinha para o preparo da
alimentação escolar”, em favor da empresa
Viva7 Comércio de Máquinas e Produtos
Ltda ME, o item 02, no valor unitário de R$
5.490,00. Os demais valores constantes no
despacho anterior permanecem inalterados.
PREGÃO Nº 213/2018 (PMP 32391/2018)
A autoridade superior, com base no parecer
da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou
provimento à manifestação da empresa
RF Teixeira Eireli ME, e homologou, em
04/01/2019, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de ventiladores de
parede para atender demanda de escolas e
creches do Município de Pindamonhangaba”,
em favor da empresa PS Company Comércio
de Eletrônicos Ltda, o item 01, no valor total
de R$ 32.375,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 175/2018 (PMP 28211/2018)
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 009/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o , Sr (a) SEVERINO HONORIO DE
OLIVEIRA , responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, Bairro VILA
RICA GALEGA, inscrito nesse município sob
a sigla: SO111403001000, QUADRA B-01 ,
LOTE P-001 , 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.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 010/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o , Sr (a) ANGELA YOKO ADACHI
PAULO , responsável pelo imóvel situado
a RUA BENEDICTO DOS SANTOS , Bairro
MOMBAÇA FLAMBOYANT, inscrito nesse
município sob a sigla: SO121203030000,
QUADRA 04 , LOTE 13 , para que efetue a

Foi firmado o contrato 206/2018, de
19/12/2018, para “aquisição de creme de
barreira para atender o paciente Luiz Otávio
Laurindo, conforme mandado judicial nº 854335.2011.8.26.0445-2014”, no valor de R$
41.760,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Arena Suprimentos Médicos
Comercial Importadora e Exportadora Ltda, o
Sr Marcos Francisco de Oliveira.
PREGÃO Nº 210/2018 (PMP 30983/2018)
Foi firmado o contrato 210/2018, de
19/12/2018, para “aquisição de telefones
sem fio”, no valor de R$ 862,11, vigente
por 12 meses, assinando pela contratante
e como gestora do contrato a Sra Valéria
dos Santos, e pela contratada, empresa
Entek Equipamentos Taubaté Ltda EPP, o Sr
Claudio Manoel Ayres da Veiga.
Foi firmado o contrato 211/2018, de
19/12/2018,
para
a
“aquisição
de
equipamentos
eletrônicos
(impressoras,
projetores e câmera digital)”, no valor de R$
10.845,86,
PREGÃO Nº 197/2018 (PMP 31565/2018)
Foi firmado o contrato 221/2018, de
26/12/2018, para “contratação de gráfica
para prestação dos serviços de confecção
de carnês de IPTU, ISSQN e alvarás”, no
valor de R$ 38.960,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como gestora
do contrato a Sra Maria de Fátima Bertogna,
e pela contratada, empresa Indústria Gráfica
Brasileira Ltda, o Sr Jorge Vacarini.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 326/2014 (PMP 28418/2014)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de
30/11/2018, ao contrato 351/2014, que cuida
de “contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de cobertura securitária
para veículos oficiais pertencentes à frota
da Secretaria de Saúde, com abrangência
nacional”, para prorrogação até 01/12/2019,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa Seguros
Sura S.A., o Sr Roberto Chateaubriand Filho,
e o Sr Thomas Kelly Batt.
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.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 011/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica o , Sr (a) JOSE MENINO CORREA
, responsável pelo imóvel situado a RUA
CARLOS DE CASTRO, S/NR. , Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município sob a sigla:
SO110901035000, QUADRA 20 , LOTE 666 ,
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.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Objeto:
Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

5

6

7

8

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Objeto:
Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Objeto:
Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:
Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Objeto:

9

Nº 03/2018 – 01/2018
Nº 16310/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social /
Associação do Centro de Convivência dos Idosos
de Moreira César “Helena BondioliMuassab”

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Objeto:
Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
10 EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:
Prazo:
Valor:
Data da assinatura:

Nº 16315/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / Lar
Irmã Terezinha Associação de Assistência ao
Idoso
“RESSOANDO AO CORAÇÃO – MEMÓRIA,
ALEGRIA E SATISFAÇÃO.
06 meses
R$ 7.200,00
28/12/2018
Nº 10/2018 – 01/2018
Nº 16318/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / Lar
Irmã Terezinha Associação de Assistência ao
Idoso
“RETALHOS E SABERES E FAZERES”
06 meses
R$ 52.800,00
28/12/2018
Nº 12/2018 – 01/2018
Nº 16322/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / Lar
Irmã Terezinha Associação de Assistência ao
Idoso
“EM CENA: VIDA E ARTE”
06 meses
R$ 14.700,00
28/12/2018
Nº 15/2018 – 01/2018
Nº 16293/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social /
Associação Corporação Musical Euterpe
“Programa Aprendiz CME”
04 meses
R$ 43.800,00
28/12/2018
Nº 18/2018 – 01/2018
Nº 16925/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social /
Associação dos Salezianos Cooperadores de
Pindamonhangaba
“SINFONIA – TRANSFORMAÇÃO DE VIDA POR
MEIO DA MÚSICA”
06 meses
R$ 19.091,94
28/12/2018
Nº 19/2018 – 01/2018
Nº 16296/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / IA3
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano,
a Artes e Aprendizagem
“PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E
SOCIALIZAÇÃO”
04 meses
R$ 32.700,00
28/12/2018
Nº 21/2018
Nº 16298/2018
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social /
Projeto Social Grêmio União
“CRIANÇAS DIREITO DE SER – NÚCLEO PROF.
MOACYR DE ALMEIDA”
06 meses
R$ 42.981,10
28/12/2018

Tribuna do Norte
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Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2019

E special “UNIVERSITÁRIOS”
QUARTA-FEIRA

Estudante de jornalismo mostra que é preciso
“Acreditar para Alcançar” o Ensino Superior
Joyce Dias materializou a espiritualidade como ferramenta e tema do seu
Trabalho de Graduação, fazendo da crença sua cura na carreira jornalística
Aguinaldo de Jesus

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES

E

la já passou da fase de
botar fé em canecas, caderninho de anotações e
canetas como pequenos agrados
aos mestres que acompanharam
sua jornada estudantil e ﬁzeram
parte da sua banca avaliadora
do Trabalho de Graduação (TG),
feito como encerramento de sua
passagem pelo campus de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Joyce Dias Acacio
André se acostumou com a rotina de viajar de Pindamonhangaba até a cidade vizinha para
alcançar seus sonhos, estudando
e acreditando para alcançar o esperado diploma. Entre estágios
aqui no Jornal Tribuna do Norte, na Assessoria de Imprensa
da Prefeitura de Pindamonhangaba, na TV Cidade Taubaté, na
Assessoria de Imprensa da Câmara de Taubaté e na TV Câmara também do município sede da
Unitau, a integrante da Turma
36 de Jornalismo resolveu praticar seus credos companheiros de
vida como objeto de empreitada
proﬁssional. Assim, em 2018,
a jovem contou com a orientação da professora Edilene Maia
para a produção do livro-reportagem “Acreditar para Alcançar”
e, durante o processo, passou a
acreditar, ainda mais, em sua vocação jornalística e no entrelaçamento entre alma e saúde.

ENTREVISTA
Tribuna do Norte - Por
que você escolheu este
tema?
Joyce Dias - Eu escolhi o
tema “inﬂuências da espiritualidade para a saúde” devido
as minhas experiências de fé.
Percebi que tudo é possível
para aquele que acredita e que,
quando uma pessoa conta alguma situação de fé que vivenciou, sempre demonstra muita
emoção e superação. Diante
disso, escolhi mostrar o poder
da espiritualidade, evidenciando seus efeitos para a saúde,
pois além de ser um tema polêmico, signiﬁca abordar a força
interior que todos nós temos e
que também podemos usá-la
para realizar sonhos, desejos e,
até mesmo, a cura.
TN - Antes deste, quais
outros temas permearam
sua decisão?
Joyce - Eu sempre quis
abordar este tema. Porém,
na possibilidade de fazer um
projeto em grupo, pensei com
alguns colegas em fazer algo
que agradasse a todos nós,
como, por exemplo, assuntos
relacionados a preconceito e
superação.

Joyce Dias estagiou no jornal e encerrou os estudos em 2018
Aguinaldo de Jesus

TN - Como você chegou à
escolha da professora Edilene Maia como orientadora?
Joyce - Ela mesmo se
ofereceu (risos). Acontece que
eu não conhecia muito bem os
professores, pois eu cheguei
na Unitau no 4º semestre do
curso. Fiz os primeiros semestres na Unifatea. Diante disso,
fui pedir indicações a ela, e, no
ﬁm, ela mesma se indicou.
TN - Como você deu conta de entregar o TG dentro
do prazo?
Joyce - Com dedicação e
amor! Seguir o cronograma é
uma tarefa bem difícil, muitas
coisas inesperadas podem e
vão acontecendo. Mas, com
muita dedicação e carinho pelo
projeto é possível se recuperar
e correr atrás dos prazos.

Aguinaldo de Jesus

A aluna recebeu a
aprovação da banca
avaliadora do seu TG

TN - De que maneira você
evitou atrasos nas etapas,
ao longo do ano?
Joyce - Pensei em outras
possibilidades quando as fontes não me davam respostas. E
também dediquei várias horas
nas etapas em que eu tinha
tempo para poder fazer com

mais calma, conforme eu não
estivesse atrasada.

TN - Quais foram as diﬁculdades encontradas na
realização do livro-reportagem?
Joyce - A maior diﬁculdade
foi depender de outros proﬁssionais. Esperar o melhor de
pessoas que não viram meu
empenho e dedicação, me causou insegurança e frustração.
Principalmente, com o diagramador, que não me agradava
com suas criações e sempre se
atrasava.

TN - O que realmente
aprendeu fazendo o Trabalho de Graduação?
Joyce - A amar ainda mais
o jornalismo! Fazer o TG comprovou que eu estava no caminho certo.

TN - Como você se sentiu
ao terminar a apresentação
para a banca avaliadora?
Joyce - Depois que entreguei meu TG, eu tive um sentimento de missão cumprida.
Porque, eu me lembro de que,
quando comecei a ter as ideias,
meu objetivo era ouvir dos
professores que, com o meu
livro, eles pudessem se sentir à
vontade em acreditar em algo.
E, na minha apresentação, eles
disseram que as histórias os
tocaram, mexeram com a fé
deles. Eu vejo que a minha fé
mudou bastante. Hoje em dia,
minha fé é muito mais forte.

TN - De que modo seu TG
pode abrir portas para sua
entrada no mercado de trabalho?
Joyce - Primeiramente,
abriu uma porta para mim
mesma. Me deixou mais segura e
com maior sentimento de capacidade. Isso acaba sendo qualidades que vou poder oferecer ao
mercado de trabalho e me oferecer com mais autoconﬁança.

TN - Qual lembrança do
processo de produção você
carregará com carinho?
Joyce - As minhas fontes,
que sempre me receberam
muito bem e me ensinaram a
utilizar a minha própria espiritualidade por meio de suas
histórias. Sempre que estou
passando por algum momento
difícil, me lembro de tudo o que
eles passaram e ﬁzeram para
superar.
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A jovem escolheu
escrever um livroreportagem sobre a
inﬂuência da fé no
processo de cura
Ao ﬁm da apresentação do Trabalho de Graduação,
ela agradeceu o apoio de sua família

