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Para aprimoramento do atendimento, os aparelhos já
foram instalados

A UTI Neonatal da Santa Casa está mais completa e
mais moderna, com os novos equipamentos entregues
pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Foram seis incubadoras, seis aparelhos de fototerapia e um radiômetro, somando um investimento de mais de R$ 200 mil.
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pedagógica
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A Secretaria de Educação de Pindamonhangaba entregou 40 parquinhos, de diferentes estruturas, para as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil. A entrega aconteceu na última semana.
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Editorial
Educação é
da nossa conta
“A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o mundo”.

Letreiro “PindAMOnhangaba” integra
turismo e ação do “Pinda Cidade Limpa”
Pindamonhangaba,
uma cidade muito amada
por todos os seus moradores. A prova disso é o sucesso que o letreiro “PindAMOnhangaba”
está
fazendo, na Praça Sete
de Setembro, centro da
cidade. Antes mesmo de

terminar a montagem das
letras da única cidade do
Vale do Paraíba que tem
AMO em seu nome, o letreiro já chamou a atenção
nas redes sociais.
Na sexta-feira (31),
com o término da montagem, mais manifestações

Atribuída a Nelson Mandela, a frase acima tem
várias vertentes e interpretações, mas uma coisa
é fato: somente por meio do conhecimento é que se
pode lutar contra as desigualdades; o preconceito; a
corrupção; a intolerância e a exclusão, entre tantas
outras mazelas e atitudes que semeiam e reforçam a
segregação social.

Divulgação

Pensar no ambiente educacional como uma
extensão dos lares e das famílias; um local onde
se aprende números, gramáticas, mas também
cidadania, respeito às diferenças e tolerância às
escolhas. Enﬁm, pensar que todos nós, de alguma
forma e em algum momento somos responsáveis
por educar nossos semelhantes, nossos ﬁlhos, nossos
dependentes –, faz toda a diferença.
Na edição de hoje trazemos algumas matérias
relacionadas ao ambiente escolar. Destacamos duas:
a que fala sobre a entrega de parques infantis nos
Centros Municipais de Educação Infantil; e a que
aborda a oﬁcina de dança do “Projeto Reinvente”, que
aconteceu na Escola Municipal Professora Rachel de
Aguiar, durante ações do “Dia do Desaﬁo”.
As duas iniciativas estão relacionadas ao
fortalecimento dos vínculos, ao estímulo da
criatividade e ao incentivo às atividades físicas,
contribuindo para o desenvolvimento psicossocial dos
alunos.

“Projeto Jataí” promove
festa junina beneﬁcente
No próximo sábado
(8), a partir das 17 horas, haverá o “Arraiá
do Projeto Jataí”, com
missa sertaneja, quadrilha, bingo e barracas
com doces, salgados e
bebidas.
Já no domingo (9),
um tradicional “Bingão
Beneﬁcente” será promovido, às 14 horas,
contendo a cartela oﬁcial, no valor de R$10
com prêmios como cesta básica, liquidiﬁcador, edredom, jogo de

panelas e R$500.
Ambos os eventos
serão realizados na
sede do Projeto Jataí e
toda a renda arrecadada será revertida para
melhorias na infraestrutura do local e nos
atendimentos oferecidos aos educandos e
suas famílias.
A sede do Projeto
Jataí ﬁca na rua Olympio Marcondes Azeredo, 281, no distrito de
Moreira César.

Peça está fazendo sucesso na Praça Sete de Setembro

de carinho e muitas fotos
compartilhadas nas redes
sociais comprovam que o
pindamonhangabense de
nascimento e de coração
ama, sim, sua cidade.
Como a gestão atual é
uma gestão integrada, o
intuito do letreiro é, ainda, fomentar o turismo
na cidade e embelezar a
Praça Sete de Setembro,
que foi construída quase
100% por meio de doação,
ocupando um espaço que
antes era mal aproveitado, com casas vazias e terrenos que juntavam lixo,
água parada, podendo ser
usado ainda para delitos.
O letreiro, uma iniciativa da Prefeitura, faz
parte de uma campanha
de conscientização muito maior do que somente
expressar o amor pela cidade por meio de fotos.

REGISTRO CULTURAL

O nome marca o início da
campanha “Pinda Cidade
Limpa”, de conscientização sobre a necessidade
de cada um fazer a sua
parte para manter a cidade sem entulho, sem lixo,
demonstrando uma real
prova de amor pelo município.
“O letreiro foi uma
bela homenagem entre
muitas que virão. Vale
lembrar que no aniversário passado, de 313 anos,
entregamos essa praça,
que foi praticamente custo zero para o cidadão,
nos seus 11 mil metros
beneficiados. Ela está
incompleta, mas já está
tudo subterrâneo, aguardando a fonte luminosa
e a concha acústica, que
também entregaremos”,
afirmou o prefeito Isael
Domingues.

ALTAIR FERNANDES

APL encerra maio com plenária solene no palacete
Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Recebido ao quadro de membros honorários da
APL para assumir a cadeira 14H, o professor-doutor
Luciano Ricardo Marcondes da Silva discorreu sobre a
vida e obra do inesquecível prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Caio Gomes Figueiredo, patrono da cadeira que passou a ocupar na Academia. Na foto o novo
acadêmico sendo diplomado pela presidente APL Bete
Guimarães e o vice, Edmar de Souza.
Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Destaque para a entrega de certiﬁcados aos concluintes da
“Oﬁcina Criação Textual – Redação descomplicada”, ministrada
pela acadêmica, professora e escritora Eva Andrade (1ª à esquerda). Evento que envolveu a participação da Coordenação de Bibliotecas de Pindamonhangaba, biblioteca Vereador Rômulo Campos
D’Arace e APL.
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O Presidente de Honra da APL,
Francisco Piorino Filho, e sua esposa Therezinha Villela Piorino prestigiaram a sessão da APL. Ao escritor coube fazer a palestra do mês,
que teve como tema: “A importância de Juó Bananére no cenário literário”. Juó Bananére (Alexandre
Ribeiro Marcondes Machado) é o
literato pindamonhangabense considerado por muitos como um prémodernista, principalmente pela
inﬂuência de Oswald de Andrade,
tratando de forma irreverente as
produções do romantismo e do
parnasianismo.

A acadêmica poetisa e atriz Rhosana Dalle teve o seu poema denominado ‘Ao meio’,
dedicado aos pracinhas da FEB-Força Expedicionária Brasileira pela participação na
2ª Guerra Mundial, musicado pelo acadêmico Pedro Ivo Sales e apresentado na plenária com a o acompanhamento de músicos da Corporação Musical Eeuterpe e de coral
formado por alunos da Escola Estadual Dr. João Pedro Cardoso (a ideia teria sido uma
surpresa preparada pelo acadêmcio José Gândara Martins)
Luis Cláudio Antunes/Portal R3
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Com a palavra, o acadêmico e trovador
José Ouverney divulgou a realização do 1º
Ensaio de Trovas a ser realizado nos dias
25, 26 e 27 próximos, um aprendizado dedicado àqueles que gostariam de aprender ou
aperfeiçoar seus conhecimento sobre essa
modalidade poética. O trovador também
divulgou as trovas recentemente premiadas dos irmãos Ouverney em certames nacionais

Também esteve na pauta da noite literária e cultural no Palacete 10 de Julho a apresentação do vídeo (gravado com a participação de acadêmicas membros da APL), que
divulgou poemas a mais recente obra do acadêmico escritor e professor Ricardo Estevão
de Almeida, o livro “Felizes são as árvores”
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Prefeitura entrega novos equipamentos
para a UTI Neonatal da Santa Casa
A UTI Neonatal da Santa
Casa está mais completa e mais
moderna, com os novos equipamentos entregues pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Foram
seis incubadoras, seis aparelhos
de fototerapia e um radiômetro,
somando um investimento de
R$ 208.681,50 de emenda impositiva nº 34, do vereador Jorge da Farmácia.
Na manhã de quinta-feira
(30), o prefeito Isael Domingues, o vice-prefeito e secretário de Governo, Ricardo Piorino, a secretária de Saúde,
Valéria dos Santos e o vereador
Jorge da Farmácia estiveram
na Santa Casa acompanhando o provedor Décio Prates
da Fonseca, e o diretor administrativo Luciano Rodrigues
Nascimento, foram conferir a
instalação dos equipamentos
que já estão disponíveis para a
população.
“Esta é mais uma entrega
muito importante que fazemos
na saúde. São equipamentos

Divulgação

Instalação de aparelhos teve investimento de mais de R$ 200 mil
de última geração na Unidade
de Emergência, para dar mais
segurança tanto para os profissionais que trabalham na ala,

quanto às futuras mães que
necessitarem deste serviço”,
disse o prefeito Isael.
A UTI Neonatal ﬁca ao lado

Castolira recebe nova
sede do Cras com festa
Divulgação

Pinda terá um
PEV no Crispim
Pindamonhangaba
está recebendo mais um
PEV – Posto de Entrega
Voluntária – desta vez,
no Crispim. As obras
estão em andamento.
Na última semana, a
empresa
contratada
ﬁnalizou o serviço e a
equipe da Secretaria de
Obras e Planejamento executará a rampa
com patamar, portão

Cerimônia de inauguração foi na sexta-feira (31)
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Assistência Social,
realizou, na sexta-feira (31),
a cerimônia de inauguração
do Cras – Centro de Referência de Assistência Social –
Castolira, que ﬁca na rua Regina Célia Pestana César, 276.
O evento foi aberto com o
coral dos alunos do Lar São
Judas Tadeu, apresentando
a música “Desconecte”, emocionando a todos. Os alunos
fazem parte dos serviços de
“Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, da Prefeitura.
Implantado em 2005, inicialmente em uma sala da
unidade de saúde, o Cras
Castolira atualmente atende
a 15 bairros, como Andrade,
Morumbi, Maricá, Santa Cecília, Vila São Paulo, entre outros, somando 2.230 famílias
cadastradas. A equipe é composta por duas assistentes
sociais, Tatiane Santos e Luciene Aparecida Dantas, um
psicólogo, André Itiê, e dois
bolsistas de Pead, Jordano
Bruno de Paula Garcia e Angela Daiana Salgado Moura.
O novo prédio foi cedido
pela Secretaria de Habitação
e recebeu reforma e adap-

do Pronto Atendimento Saúde
Gestante, serviço implantado
pela prefeitura em abril de 2018
e que já é referência na cidade

tação por meio de empresa
vencedora da licitação, via
verba federal, realizando
adequações para atender a
equipe técnica e garantir um
melhor acolhimento da população. Conta com duas salas
de atendimento individual,
uma sala mista para até 10
pessoas, dois banheiros, sendo um adaptado, copa e recepção.
De acordo com a secretária de Assistência Social da
Prefeitura, Ana Paula Miranda, a nova estrutura oferecerá um local de atendimento
qualiﬁcado às demandas e
vulnerabilidades sociais aos
munícipes referenciados. O
evento contou ainda com a
participação da supervisora
técnica da Diretoria Regional
de Assistência Social do Estado de São Paulo, Rose Raposo Erthal.
Para o prefeito Isael Domingues, a humanização no
atendimento se estende a todos os setores da administração municipal, não somente
à saúde. “A importância do
Cras vai além do prédio. Procuramos atender a legalidade
unindo com um espaço mais
adequado tanto para que

o trabalho técnico do Cras
seja realizado em melhores
condições, como para que a
população que precisa desses serviços oferecidos, seja
atendida com mais privacidade, conforto e dignidade”,
aﬁrmou.
No Cras Castolira são administrados e executados: o
Serviço de Proteção Integral
à Família (Paif); os serviços
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com as Organizações da
Sociedade Civil, como Liceu
Coração de Jesus / Salesianos e o Lar São Judas Tadeu.
Outra parceria do Cras é com
as organizações que recebem encaminhamentos para
benefícios eventuais, como
as cestas básicas. São elas:
SOS, Fundo Social de Solidariedade e Oﬁcinas Santa Rita.
No Cras, ainda são executados os programas e benefícios de transferência de
renda como Bolsa Família,
acompanhamento dos beneﬁciários em descumprimento
de condicionalidade, Renda
Mínima, Pead, Renda Cidadã
e Ação Jovem. Além do benefício assistencial, BCP, conhecido como Loas.

e região, e da maternidade da
Santa Casa.
O Pronto Atendimento Saúde Gestante é voltado exclusivamente para as gestantes
assistidas pela Rede Municipal
de Saúde da cidade. No local,
é realizado atendimento especializado, com mais agilidade e
em um espaço adequado para
o atendimento de recém-nascidos com até 28 dias de vida,
evitando também que esses
bebês precisem passar pelo PS
convencional.
“A melhoria para as gestantes é indiscutível. Antes, as futuras mamães tinham que passar
pelo Pronto-Socorro, agora não.
Elas possuem um Pronto Atendimento exclusivo para elas, e
agora com estes equipamentos
que são referência na região”,
destacou a secretária Valéria.
Com este avanço no atendimento para as gestantes, nossa cidade acaba recebendo diversos
partos de outros municípios,
principalmente de Taubaté.

de acesso e guarita. Em
seguida, a Secretaria
de Meio Ambiente poderá iniciar a instalação das caçambas.
Este será o terceiro
PEV de Pindamonhangaba, que já conta com
unidades no bairro Liberdade (Moreira César) e no Araretama.
Em breve, outras regiões da cidade também

receberão um PEV local.
O local é destinado
para o descarte correto
de materiais inservíveis,
como entulho de construção, restos de poda,
móveis e equipamentos
domésticos, além de pilhas, baterias, lâmpadas e óleo de cozinha,
que serão direcionados
para a reciclagem.

PREFEITURA FINALIZA SERVIÇO
DE GALERIA NO LESSA
Divulgação

A Secretaria
de Obras e
Planejamento de
Pindamonhangaba,
está ﬁnalizando o
serviço de galerias
na rua Myriam
Alckmin Penteado,
no bairro Lessa. A
rua teve intervenção
na drenagem
devido ao solo ter
sido comprometido
e, agora, recebe
pavimentação em
CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado
à Quente).

Reparação
envolveu
drenagem e
pavimentação
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Abertas as inscrições para o
“8º Concurso Nossa Gente Nossa Arte”
Divulgação

Até o dia 16 de julho
(terça-feira), estão abertas as inscrições para participar do “8º Concurso
Nossa Gente Nossa Arte
da Rede de Farmácias Pague Menos”, ação da grande varejista farmacêutica
que busca identificar e
premiar talentos de todo
o Brasil que inscreverem
suas obras de arte com o
tema “Amor é o que nos
une”.
Para participar, os interessados devem elaborar uma obra utilizando
a linguagem da pintura,
gravura ou colagem, seguindo as especificações
e formatos de arquivo informados no regulamento

do concurso. Será aceita
apenas uma inscrição por
candidato, que deverá escolher uma entre as três
abordagens artísticas. As
obras inscritas concorrem
a prêmios em dinheiro
que variam de R$ 1.500 a
R$ 4.500 e os oito primeiros colocados serão presenteados com um kit da
Acrilex. Os oito quadros
mais bem avaliados serão
reproduzidos na frota delivery da rede, que conta
com lojas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
O participante deverá
enviar uma foto da obra
(de 1MB a 2MB, nas extensões jpeg ou png) por

meio do hotsite e aguardar o retorno dos organizadores do concurso, que
farão um pré-seleção das
30 mais originais e criativas de acordo com o tema
dessa edição e solicitarão
que a obra original seja
entregue (sem moldura)
em uma das mais de mil
lojas da Pague Menos. As
telas selecionadas participarão de uma exposiçãoe
votação de internautas e,
paralelamente, expostas
em um espaço aberto ao
público, para a votação do
júri popular.
O resultado será divulgado no dia 24 de outubro
(quinta-feira) no hotsite
do evento.

Escola Municipal promove atividade
integrada com o “Projeto Reinvente”
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
A Escola Municipal
Professora Rachel de
Aguiar, no Vale das Acácias, recebeu na última
quarta-feira (29), o grupo
da oficina de dança sênior
do “Projeto Reinvente”,
realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, para
comemorar o “Dia do Desafio”.
“Foi uma tarde de
grande aprendizado, troca de experiências, respeito mútuo, valorização
e apreciação do outro. Ficamos eternamente gratos
ao Fundo Social, ao grupo
“Reinvente”, às meninas
da terceira idade que fazem a Oficina de Dança
Sênior que tanto nos cui-

dou com imenso carinho”,
comentou a professor da
unidade, Soraia Gonçalves.
A professora Soraia
afirma ainda que durante
o presente ano letivo de
2019, os alunos e professores da unidade, trabalharão o projeto “Fortalecimento de vínculos: cuidar
de si, do outro e do ambiente”, e o objetivo é despertar nos alunos a necessidade e o desejo do cuidar
em todas suas esferas de si
e do outro. “Pois não existe razão para transformar
o meio, se não houver um
cuidado contínuo entre os
seres. Cuidar de si, do outro e do meio é essencial
para o viver em harmonia
e em paz”, conclui.

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 075/2019 (PMP 11064/2019)
Para “aquisição de equipamentos de projetor multimídia e som para utilização nos eventos do
Departamento de Comunicação”, com entrega dos envelopes até dia 01/07/19 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 107/2019 (PMP 14230/2019)
Para “contratação de empresa especializada em sucção, esgotamento e limpeza de fossa séptica
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 14/06/19 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.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 092/2019 (PMP 12701/2019)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de ração, milho moído e
bicarbonato de sódio”, para o dia 27/06/2019, às 14h30, para alteração da solicitação de compras,
descritivo e termo de referência.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 077/2019 (PMP 12612/2019)
A autoridade superior homologou, em 27/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de equipamento oftalmológico (autor refrator com ceratômetro)”, em favor da empresa
Linha Médica Comércio Representação e Importação Ltda, no valor total de R$ 35.500,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2019 (PMP 12625/2019)
A autoridade superior homologou, em 27/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de ferro e aço para a serralheria”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Aço-Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda: 01-57,00; 02-124,00; 03-75,00; 04-92,50;
08-220,00; 09-65,50; 10-61,50; 14-91,60; 15-66,19; 16-55,50; 17-117,50; 18-74,50; 21-153,45; 22145,67; 23-103,29; 24-92,15; 26-92,00; 28-30,00; 31-1290,00; 35-60,80; 39-375,00; 41-142,40; 4478,00; 45-62,15; 46-63,00; Lifer Comercial Ltda: 05-45,50; 06-60,90; 25-58,10; 40-175,00; Saluti &
Cia Ltda ME: 19-17,24; 20-30,86; 27-28,20; 29-65,00; 30-74,77. Itens fracassados: 07, 11, 12, 13,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019 (PMP 12628/2019)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 27/05/2019, deserta a
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de
carpintaria”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 17/04/2019, ao contrato 046/2018, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de serviços em exames de tomografia computadorizada
sem sedação, com e sem contraste”, para prorrogação até 02/05/2020, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 120/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) ANA EMILIA DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA RAPHAEL FERRARI S/NR. BAIRRO MOMBAÇA inscrito
no município sob a sigla SO111021001000, Quadra 21 , Lote 01, 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.
Notificação 2386-19
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Divulgação

De acordo com os organizadores, o evento contribui para o fortalecimento dos vínculos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
Edital de Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba
(Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006)
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba convida a população em geral, para participar da
AUDIÊNCIA PÚBLICA para Apresentação e Discussão da Proposta de Revisão do Plano Diretor
Participativo, a ser realizada no dia 18 de junho de 2019, às 18h, no Plenário Dr. Francisco Romano
de Oliveira, na sede da Câmara Municipal, localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 860,
Bairro Mombaça, Pindamonhangaba-SP.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2.019.
ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipa

CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA
Ordem do Dia
V REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Data: 04 de Junho de 2019
Horário Início: 19h
Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro
• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações
adotadas pelo órgão policial durante mês de maio 2019.
b- Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações
adotadas pelo órgão policial durante mês de maio 2019.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal
• Ordem do Dia com tema específico a ser tratado
Tema Livre: Convite aos Integrantes do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba para explanação
de suas atividades.
• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro e Palavra
aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h).
• Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 1º/07/2019
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2019.
Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

Escola promove
palestra sobre
plantas medicinais
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A Escola Municipal
Moacyr de Almeida, do
bairro Jardim Bela Vista, sediará uma palestra sobre “Cuidados no
uso de plantas medici-

nais”. A discussão será
ministrada pelo professor - dr. Marcos Furlan,
educador da Universidade de Taubaté e da
Faculdade Cantareira.
O evento acontecerá
nesta terça-feira (4), a
partir das 16 horas.
Divulgação

Pindamonhangaba, 4 de junho de 2019

Cotidiano

Escolas municipais recebem
novos parques infantis
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
A Secretaria de Educação da
Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a entrega de 40
parques infantis, de diferentes
estruturas, para as escolas municipais e centros municipais
de Educação Infantil. A entrega
aconteceu na última semana.
Para a secretária Adjunta de
Educação, Rosemeire Nascimento, o desenvolvimento de habili-

dades, percepção de equilíbrio e
movimento são algumas das características desenvolvidas pelas
crianças. “Com os parquinhos, os
educadores percebem o desenvolvimento emocional da criança, estimulando a criatividade,
desenvolvendo vínculos sociais e
estimulando atividades físicas”,
disse a secretária adjunta.
A Secretaria de Educação
procurou comprar parques com
qualidade e longa duração, que
pudessem ficar expostos ao sol e

chuva e não tivessem uma grande demanda de manutenção.
Antes da compra, foi realizada uma pesquisa com os gestores e professores para analisar
qual atendia a necessidade de
cada escola e idade dos alunos.
Outros parquinhos serão entregues, mas dessa vez, voltados à
educação inclusiva, brinquedos
que garantam inclusão de crianças com deficiências. A previsão
de entrega é para o segundo semestre.
Divulgação
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Lista de selecionados para
o “Festival de Música da
Juventude” já está disponível
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
Foram divulgados na última
quinta-feira (30), os selecionados para a 6ª edição do “Festival
de Música da Juventude”. São
10 selecionados para as categorias: “Composição” e “Interpretação”. O evento contou com um
total de 40 inscritos, sendo nove
para Interpretação e 31 para
Composição.
A apresentação acontecerá no
sábado (8), a partir das 19 horas,
no Teatro Galpão.
Os concorrentes terão 10 minutos para ensaio, no próprio

dia da apresentação, das 13 às
17 horas, no Teatro Galpão, respeitando a ordem de chegada.
A produção do “Festival” disponibilizará: microfones, bateria (sem pratos e baquetas) e
amplificadores. Qualquer outro
instrumento é de responsabilidade do participante. Não haverá outra oportunidade de ensaio
para os concorrentes.
O evento é uma realização da
Prefeitura de Pindamonhangaba por meio do Departamento
de Cultura. O Teatro Galpão fica
na rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2.750 – Parque das Nações.

CATEGORIA COMPOSIÇÃO INÉDITA
Música/ Intérprete/ Compositores/ Cidade

Além de diversão, os novos brinquedos servem de complemento educacional

“Semana do Meio Ambiente”
tem posse do ‘Conselho Mirim’
Colaborou com o texto:
Bruna Silva

Pensar no futuro com o foco
nas crianças é umas maneiras
de criar uma boa sociedade.
E é pensando nisso que nesta
quarta-feira (5), às 9 horas, a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente em parceria com
a Secretaria de Educação,
promove a posse do ‘Conselho
Mirim de Defesa do Meio Ambiente’.
Ao todo, nove escolas da rede
pública e privada participarão
da posse. Farão parte do Conselho Mirim as seguintes escolas
municipais: Professor Elias
Bargis Mathias, Padre Antônio
Mário Bonotti, Professora Odete
Corrêa Madureira, Professor
Mário Assis César, Professora
Maria Aparecida Camargo de
Souza, Professora Ruth Azevedo
Romeiro, Professora Julieta Reale Vieira e Colégio Progressão.
“A intenção é dar voz a
essas crianças para que elas
tragam questões ambientais
do município para debatê-las
e posteriormente desenvolver
projetos. A Secretaria de Meio
Ambiente apoiará levando conhecimento e suporte técnico”,

1. De joelhos/ Gang/ Matheus Isaac, Lucas Sobral/ Pindamonhangaba
2. Não sei dizer/ Bloco de mim/ Michel Lourenço/ Pindamonhangaba
3. Perfume de outono/ Máfia Acústica/ Gabriel Cruz Moreira/ Pindamonhangaba
4. Microcosmo/ Alyne Lopes/ Alyne Lopes/ Pindamonhangaba
5. Pressa/ Liêko/ Liêko/ São Paulo
6. Breakingmy bonés/ BedsidePistols / Renato Silva Peres/ S. José dos
Campos
7. Como se fosse/ Banda Los Cunhados/ Tomás e Caio Frade/ S. Luiz do
Paraitinga
8. Turbilhão/ Lucas Madi/ Lucas Madi/ Campinas
9. Casa de Flores/ Surya/ SuryaAmitrano e GabrielCarvalho / Curitiba-PR
10. Incômodo/ Mila Amorim/ Mila Amorim/ São Paulo

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO
Música/ intérprete/ Cidade

Divulgação

1. Eu preciso de Ti/ Niko Miranda/ Pindamonhangaba
2. Sutilmente/ Beatriz Alves/ Taubaté
3. WhatCan I Do/ Seven/ Pindamonhangaba
4. A Fênix/ Maria Silvia Valério Ferreira/ Pindamonhangaba
5. SweaterWeather/ Ana Beatriz Valério Ferreira/ Pindamonhangaba
6. Flutua/ Matheus Estevão/ S. José dos Campos
7. Que pais é esse/ Wesley Silva/ Pindamonhangaba
8. Há tempos/ Júlio Baptista/ Pindamonhangaba
9. Gostava tanto de você, Azul da cor do mar, Primavera/ Rafa Ribeiro/
S. José dos Campos
Divulgação

Eventos no Parque da Cidade, como exposição de
Orquídeas com a ASSOP, foram realizados no domingo
destaca a secretária de Meio
Ambiente, Maria Eduarda San
Martin.
E a programação da “Semana do Meio Ambiente” continua:
Nesta terça-feira (4), às 9
horas, acontece na Praça Monsenhor Marcondes a doação
de mudas, e às 14 horas, será
plantio de árvores com os alunos do Cmei Profª Ruth Dóris
Lemos.
Na quarta-feira (5), além da
a posse do Conselho Ambiental
Mirim e haverá também o lançamento da campanha “Pinda
Cidade Limpa”. Haverá ainda

uma exposição de fotos produzidas no Trabiju durante todo dia
no saguão da Prefeitura.
Na quinta-feira (6), acontece
a doação de mudas, às 9 horas,
em Moreira César, e às 14 horas, a visita à estação de tratamento de esgoto, no Araretama,
com alunos da Escola Municipal
Professor Elias Bargis Mathias.
Já na sexta-feira (7), as atividades serão voltadas, com o
apoio da Apta (Agência Paulista
de Tecnologia de Agronegócio),
para capacitação dos funcionários da Secretaria de Meio
Ambiente.

Evento acontecerá no próximo fim de semana

Mais de 40 mil pessoas participam do “Dia do Desafio” em Pindamonhangaba
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
Na última quarta-feira (29),
aconteceu a maior campanha
mundial de incentivo à prática
de atividades físico-esportivas,
o “Dia do Desafio”. O evento foi
aberto a toda a população, com
atividades nos parques, ginásios, praças, prefeitura e quadras da cidade. No total, 40.626
pessoas participaram do evento
na cidade.
Para o Gestor de Esportes e
Lazer, prof. Cláudio Marcondes,
a chuva pela manhã inviabilizou

algumas atividades propostas,
mas não foi suficiente o bastante para tirar o brilho do evento. “A população respondeu ao
nosso convite e participou ao
seu modo, seja individual ou
em grupo, através das escolas,
academias, faculdades, clubes e
afins, demonstrando que a adoção de hábitos saudáveis está
cada vez mais forte em nosso
município”, disse.
Em 2018, 32.828 pessoas
participaram do evento e este
ano o aumento subiu para
40.626 participantes. “Sendo
assim, nós aqui da Semelp fica-

mos felizes, pois independentemente de qualquer resultado, identificamos que a vitória
foi da mudança de hábitos, da
prática regular de atividade
física e adoção de hábitos saudáveis”, completou o professor
Cláudio.
O evento reúne cidades do
Brasil e toda a América Latina
para disputar competições e desafios que estimulam o corpo,
com o objetivo de sensibilizar as
pessoas para a importância da
vida ativa. Mais do que competição, a campanha busca promover integração e cooperação.

Divulgação

Evento teve atividades por toda a cidade na quarta-feira (29)
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Especial“PROERD”
TERÇA-FEIRA

Educação e
prevenção de
mãos dadas

Dayane Gomes

Alunos que se destacaram ganharam pelúcia do mascote

Formatura do Proerd em Moreira César celebra
os 20 anos do projeto em Pindamonhangaba
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
Uma arquibancada abrigava
os orgulhosos e a outra as fontes

de orgulho. Os pais e os responsáveis pela criançada eram os
convidados da festa que formalizava o ﬁm de mais um ciclo. Os
alunos, com uniforme diferente

do habitual, sorriam e cantavam
animados pelo trabalho concluído. Ali, no Centro Esportivo
José Ely Miranda “Zito”, todos
se reuniram, na manhã de sexDayane Gomes

Na formatura foram entregues
certiﬁcados a 600 estudantes
de Moreira César

“Ele gostava de participar
das atividades e acabou ﬁcando bem ansioso para participar
da formatura. Eu senti que isso
plantou uma sementinha boa
no coração dele”, disse Michele
Aparecida, moradora do Vale
das Acácias e mãe de um aluno
da Escola Municipal Raquel de
Aguiar Loberto.
O evento também marcou as
celebrações de 20 anos de implantação do Proerd em Pinda.
Sendo que, nestas duas décadas,
46.400 crianças da cidade participaram da ação de incentivo
social. “No futuro, nosso trabalho será ainda mais visível. Essas crianças crescerão longe das
drogas”, frisou a comandante
da 2ª Cia. da Polícia Militar de
Pindamonhangaba, capitã Lucimeire Jeronymo.
O clima de festa teve a presença de dirigentes e apoiadores, entre eles: o subprefeito de
Moreira César, Nilson Luís de
Paula Santos, gestoras regionais
e representantes da Secretaria
Municipal de Educação, Gerdau
e OAB.

Dayane Gomes

Formandos ﬁzeram juramento de se manterem afastados de drogas

Autoridades marcaram presença no evento

ta-feira (31), para comemorar a
formatura dos participantes de
Moreira César do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) na
temporada de 2019.
Além de brincadeiras e gritos de guerra característicos
do projeto, a cerimônia contou
com formalidades, como canto dos hinos Nacional e o de
Pindamonhangaba, juramento
e discursos. Ao todo, 600 estudantes do 5º ano do Ensino
Fundamental I ganharam apostila, passaram por dinâmicas em
grupo e tiveram instruções para
se manterem afastados de drogas, álcool e violência.
Os formandos receberam
certiﬁcado de participação e
os destaques foram premiados
com uma pelúcia do mascote
do programa desenvolvido pela
Polícia Militar com apoio de empresas privadas e da Secretaria
Municipal de Educação.

Dayane Gomes

Banda fez composição musical para canto dos hinos
Dayane Gomes

Dayane Gomes

Cerimônia aconteceu no Centro Esportivo “Zito”

