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Pinda inaugura parque para cães

Divulgação

Pindamonhangaba
ganhará mais um
investimento para os
cães que frequentam
o Parque da Cidade:
o “Play Pet – Clube do
Melhor Amigo”. O local
já conta com bebedouros
para cães no entorno
da pista de caminhada,
além de muito espaço
em meio à natureza.
PÁG.
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
10º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

24º
UV 8

Fonte: CPTEC/INPE

Domingo tem “Café Caipira”
no Parque da Cidade

“Jogos Municipais do
Idoso” têm abertura
festiva no “Juca Moreira”

Divulgação

Divulgação

Os “Jogos Municipal do Idoso - 2019”
- foram abertos na noite de quartafeira (21), com uma cerimônia
realizada no Ginásio de Esportes Juca
Moreira, centro da cidade. O evento
reuniu grande público que lotou as
arquibancadas para comemorar o
lançamento da competição.

PÁG.

6

“Treinão Rosa” acontece
mais uma vez em
Pindamonhangaba
O GAPC (Grupo de Apoio às Pessoas com
Câncer), em parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba com o Fundo Social de
Solidariedade, realizará no dia 27 de outubro,
nova edição do “Treinão Rosa”, no Parque da
Cidade.
PÁG. 7
Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade realizará, neste domingo (25), mais
uma edição do já famoso “Café Caipira”, no Parque da Cidade, com os
produtos feitos nas o�icinas do projeto “Reinvente”. O evento é gratuito
e será realizado a partir das 9 horas.
PÁG.
5

Prefeitura lança obras da Educação
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na quarta-feira (21), uma
coletiva de imprensa para o lançamento de obras da Educação.
PÁG. 3
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Centro Esportivo “João do Pulo”
é referência municipal

Editorial
Fim de semana cheio
de atrativos

O

Parque da Cidade receberá no próximo domingo (25), mais uma edição do “Café Caipira”. Realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, o encontro é gratuito e oferece além de
um bate-papo, produtos feitos nas o�icinas do projeto
“Reinvente”.
Mais uma novidade é que o espaço onde estão sendo realizados esses encontros deve receber, em breve,
mais um projeto sociocultural: o “Café Literário”.
Também Idealizada pelo Fundo Social, a iniciativa
agregará às atividades que têm por intuito permitir
aos frequentadores do parque um momento de partilha e de interação social, além de divulgar as o�icinas
gratuitas do “Reinvente”.
Ainda no domingo, o Parque da Cidade receberá
uma Feira de Adoção de Animais e nova edição da
“Cãominhada”.
Entretenimento e solidariedade na “1ª Cavalgada
da Apae”, que acontecerá neste sábado e domingo.
Haverá também dois eventos evangélicos neste �im
de semana: a Escola Bíblica de Obreiros e Pregadores
do Vale do Paraíba, que ocorrerá na Fundação Universitária Vida Cristã, no sábado; e a uma formatura
em Libras, realizada pela Primeira Igreja Evangélica
Batista, no domingo (25).
Escolha um ou mais eventos e aproveite o �im de
semana cultural!

Mais de R$ 1 milhão
é empregado no
trânsito da cidade
Investimento tem como destino obras
e ações educativas
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Dentro do “Programa Respeito
à Vida”, o Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) entregou R$ 1.157.136,23
para atividades em Pindamonhangaba. A intenção do projeto
é conscientizar e aumentar a segurança nas vias da cidade.
A cidade tem uma frota de
95.330 veículos e conta com
79.660 motoristas, de acordo
com dados do Detran.SP. Ao todo,
19 cidades do Vale do Paraíba já
receberam as verbas ou assina-

ram convênios e protocolos de intenção para aderir ao programa.
Somente neste ano, a previsão é
da região receber R$ 12 milhões
para promover as intervenções
no trânsito.
A verba repassada aos municípios vem de arrecadação com
multas por infrações de trânsito.
Em troca da associação ao “Respeito à Vida”, todos os participantes prefeituras assumem o
compromisso de reduzir as suas
taxas de acidentes e mortes no
trânsito, implantar melhorias, incentivar a �luidez e segurança no
trânsito.

EXPEDIENTE

Tribuna do Norte

Fundação Dr. João Romeiro
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/000135 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Jucélia Batista Ferreira
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE:
Os textos assinados são de inteira
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO
DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25,
Centro. Tel. (12) 3644-2077
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net
IMPRESSÃO:
S. Billota e Billota Ltda - ME (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.jornaltribunadonorte.net
contato@jornaltribunadonorte.net

Piscinas do “João do Pulo” passam por reforma
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Para melhor atendimento e
conforto dos munícipes, a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria Esportes, iniciará na próxima semana a reforma das duas piscinas
do Centro Esportivo “João do
Pulo”.

A previsão de conclusão das
obras é ainda neste ano, e os
alunos que realizam atividades
que precisam das piscinas estão sendo convidados a participarem de aulas alternativas no
mesmo local.
De acordo com o secretário de Esportes, Antônio Macedo Giudice, a reforma é ne-

cessária, pois a piscina estava
apresentando alguns riscos.
Durante as obras, serão trocados os azulejos e haverá a impermeabilização, garantindo a
segurança.
A Secretaria de Esportes
destacou, ainda, que a realização das obras procurará causar menos danos possíveis.

Prefeitura inicia revitalização
da Praça da Bíblia
Apostando no potencial
turístico de Pindamonhangaba, mais um local que reúne grande público receberá
melhorias em nossa cidade.
Trata-se da Praça da Bíblia, local já consolidado como ‘point’
gastronômico, principalmente
aos �ins de semana.
A Prefeitura vem se reunindo com os comerciantes
de alimentação daquela área
e o início das obras foi anunciado na última terça-feira
(20), em reunião no Palacete
10 de Julho. Participaram do
encontro os envolvidos para
essas melhorias: os comer-

ciantes do local, a secretária
de Obras e Planejamento da
Prefeitura, Marcela Franco,
os vereadores Gislene Cardoso e Professor Osvaldo e
o prefeito Isael Domingues.
Marcaram presença, ainda,
o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura, Alcemir
Palma e a secretária adjunta
da pasta, Ana Lúcia Gomes
de Araújo, além chefe de divisão de Fiscalização e Posturas, André Marcos Pereira.
As obras terão início na
segunda-feira (26), com duração de dois meses e prepararão o local para as férias e

Construindo
Cidadania

festas de �im de ano, quando
o movimento é ainda maior.
Durante as obras, os comerciantes �ixos permanecerão
no local, mas com atendimento voltado para a calçada; os
trailers e foodtrucks �icarão
na parte de baixo da praça,
junto à academia da melhor
idade.
Após o término das obras,
a Praça da Bíblia terá novo
piso, bancos, �loreiras, além
de toda a parte estrutural. O
investimento total na obra
é de R$ 225.027,91, tendo
emenda impositiva de R$127
mil da Câmara de Vereadores.
Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista,
radialista e consultor. Voluntário
como palhaço hospitalar há 17
anos, fundador da ONG Canto
Cidadão, consultor associado para o
voluntariado da GIA Consultores para
América Latina e sócio da empresa de
consultoria Comunidea.

Ser voluntário
No mês que se comemora o
dia nacional do voluntariado,
quero reforçar o conceito do
Ser Voluntário e o meu papel
na sociedade.
Mais uma vez reforço que
não quero constranger ou intimidar aos leitores e os ouvintes de minha coluna de rádio
que leva o mesmo nome, serem obrigados a serem voluntários, meu papel, minha missão como advocacy da causa
voluntaria é trazer o assunto a
tona, para que as pessoas saibam e entendam o que é trabalho voluntário, que podem ou
não exercer esta atividade e
entendam a importância dele
na sociedade e na vida das
pessoas.
Quanto maior o número de
pessoas que conhece o assunto, mais voluntários teremos
com certeza, mas o principal,
menos críticos destrutivos
também teremos.
Principalmente por isso e
por ser importante para a sociedade e para milhares de or-

ganizações sociais sérias que
existem no Brasil e no mundo,
que o aumento de trabalhadores voluntários é importante,
por isso meu desa�io pessoal
de aumentar o número de veículos que compartilham minhas colunas escritas e faladas
e ainda os lugares para onde
sou convidado para falar sobre
o assunto, para que cada vez
mais pessoas compreendam
esta importância e entendam
quanto o trabalho voluntário
pode in�luenciar na qualidade
de vida de quem pratica, elevando seu astral, melhorando
sua autoestima, seu humor,
criando sinergia nas atividades desenvolvidas e tornando
cidadãos comuns em efetivos
participantes das soluções de
problemas que estavam muito
próximos.
Quanto mais cidadãos envolvidos em causas, mais consciência coletiva teremos, mais
pessoas preocupadas com o
próximo e com a coletividade,
o trabalho voluntário promo-

Divulgação

ve o envolvimento das pessoas
de forma presencial em grande parte das vezes e resgata o
olhar, o toque, a sensação de
bem estar, de segurança que
temos perdido gradativamente com o incremento cada vez
maior da tecnologia nas nossas vidas.
Vamos nos conectar e o voluntariado é um grande aliado
da conexão, mas obvio que falo
da conexão entre pessoas fora
da tecnologia, tenho certeza
que �icar um pouco fora das
redes digitais não vai te fazer
mal algum, pelo contrário, vai
te mostrar que existe vida fora
do smartfone. Venha viver o
voluntariado.
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cidade

Pinda inaugura parque para cães
Pindamonhangaba ganhará
mais um investimento para os
cães que frequentam o Parque
da Cidade: o “Play Pet – Clube
do Melhor Amigo”. O local já
conta com bebedouros para
cães no entorno da pista de
caminhada, além de muito
espaço em meio à natureza. E,
agora, terá essa área exclusiva
para o lazer dos cães, com
toda a segurança para os
animais e os visitantes do
Parque.
Para a inauguração o�icial
do espaço, a prefeitura está
programando uma grande
festa, no domingo (25), a
partir das 8 horas, com Feira
de Adoção de Cães, show
musical, apresentação de cães
adestrados, canil da Guarda
Civil Metropolitana e uma
“Cãominhada”.
O “Play Pet – Clube do
Melhor Amigo” – é um espaço
dentro do Parque da Cidade
exclusivo para cães. O parque
conta com equipamentos para
treinamento de habilidades
e diversão, além de bancos,
lixeiras e placas com regras de
convivência.
Os cães que frequentarem
este espaço devem estar
vacinados, saudáveis e livres
de parasitas, como pulgas
e carrapatos. É obrigatório
que cada dono tenha a sua
sacolinha para recolher os
dejetos do cão e descartar na
lixeira própria.
No Play Pet, o dono do
cão será responsável pela
conduta de seu animal. Os
cães deverão estar o tempo
todo sob os cuidados de seus
proprietários e dentro do
alcance de seu comando. Ao
entrar e sair do espaço, os
cães deverão usar coleira e
guia.
Importante destacar: o
espaço é exclusivo para cães,
por isso, não será permitida
a presença de pessoas
com menos de 18 anos
desacompanhadas de um
adulto. O espaço funcionará
no mesmo horário do Parque
da Cidade, das 7 às 20 horas,
de domingo a domingo.

Divulgação

Prefeitura e SAP inauguram Unidade de Atendimento
de Reintegração Social em Pindamonhangaba
Unidade oferece serviços a egressos do sistema penitenciário e familiares,
e acompanha apenados na prestação de serviços à comunidade.
A SAP - Secretaria de Estado
da Administração Penitenciária,
por meio da CRSC - Coordenadoria de Reintegração Social e
Cidadania, em parceria com a
Prefeitura de Pindamonhangaba
e o Poder Judiciário, inaugura,
no dia 26 de agosto, às 11 horas,
a Unidade de Atendimento de
Reintegração Social que operacionalizará o Programa de Penas e Medidas Alternativas e o
Programa de Atenção ao Egresso
e Família no município.
O projeto da SAP de expansão
de unidades de reintegração social vem alcançando o objetivo
proposto graças ao grande envolvimento e empenho das prefeituras municipais, do poder
judiciário e da sociedade. Com a
nova unidade, serão 80 em todo
o Estado de São Paulo.
O “Programa de Penas e Medidas Alternativas” teve início
em 1997 e cadastrou mais de
194 mil pessoas condenadas pelo

judiciário à prestação de serviços
à comunidade. Recebendo uma
“segunda chance” por terem cometido delitos de baixo potencial
ofensivo, esta modalidade penal
é uma via de mão dupla, onde o
pequeno infrator presta serviços
à comunidade a qual pertence utilizando suas habilidades e conhecimentos para “pagar” sua dívida
com a justiça e a sociedade sem ser
exposto ao cárcere, mantendo assim o vínculo familiar e social.
Outra peça importante desta
“engrenagem” é a parceria com
Instituições locais, que disponibilizam vagas para que essas pessoas trabalhem e cumpram sua
pena de forma digna no seio da
sociedade. O índice de reincidência observado no programa é de
apenas 3,6% e o custo por apenado nesta modalidade penal é em
média de R$ 26,49. Demonstrando assim a e�icácia do programa
e o valor pedagógico da aplicação das penas alternativas.

Divulgação

Sede da instituição ﬁca no bairro São Benedito
Já o “Programa de Atenção
ao Egresso e Família” realizou,
desde 2003, mais de 1 milhão
de atendimentos a egressos e
177 mil a familiares. Com a Caef
(Central de Atenção ao Egresso e
Família de Pindamonhangaba),
o Estado conta com 47 desses
equipamentos sociais. Cada Caef
possui uma equipe com o compromisso ético-político de articular a
rede social de apoio, serviços e políticas buscando o fortalecimento

da cidadania, da autonomia e da
identidade dos usuários.
A união de esforços e a criação desses mecanismos visam
combater todas as possibilidades de que os usuários do programa voltem a delinquir em
decorrência da falta de oportunidades e do preconceito.
O evento solene de inauguração
será na Unidade de Atendimento,
rua Cônego José Luis Pereira Ribeiro, 157, no bairro São Benedito.

Prefeitura lança obras da Educação
Construção de escolas de tempo integral e CMEI, ampliação de escola e cobertura de
quadra foram anunciados para a imprensa

Coletiva de imprensa divulgou trabalhos estruturais

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na quarta-feira (21), uma coletiva de
imprensa para o lançamento de obras da Educação. O
evento foi realizado na sede
da Secretaria de Educação,
com a presença do prefeito
Dr. Isael Domingues, da secretária de Obras e Planejamento,
Marcela Franco, e do secretário de Educação, professor
Júlio Valle, além dos representantes da imprensa da cidade.
Na ocasião, foi feita a
apresentação de cinco obras
na área da Educação: Ceap
(Centro de Estudos Avançados de Pindamonhangaba)

do Castolira e do Bem-Viver,
que são as primeiras escolas municipais de ensino
integral da cidade, além de
ampliação da Escola Municipal Odete Madureira (Morumbi) e do Cmei (Centro
Municipal de Ensino Infantil) Durvalino dos Santos
(Bairro das Campinas), e
cobertura da quadra da Escola Municipal Prof. Elias
Bargis Mathias (Araretama).
Além dos detalhes das obras
apresentadas, o prefeito falou ainda no início das obras
da Praça da Bíblia e citou
as melhorias realizadas em
toda a cidade, como a revita-

lização do centro, englobando rua dos Andradas, praça
Monsenhor Marcondes e
Mercado Municipal.
Também durante a ocasião, o prefeito foi presenteado com uma tela do artista
plástico Francisco Machado,
que é servidor municipal,
retratando a sede da Secretaria de Educação, outra
conquista na área educacional e que vai gerar economia
nos cofres públicos.
Em breve, outras coletivas de imprensa serão realizadas para anunciar novas
obras que estão sendo iniciadas na cidade.
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poder legislativo

Câmara aprova 13 denominações de
vias públicas nos bairros Residencial
Nova Dutra, Mantiqueira e Viver Melhor
Na mesma Sessão foi aprovada a comenda Medalha de Mérito Athayde Marcondes ao
produtor cultural Alberto Marcondes Santiago
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

ba; fundador e ex-presidente
da Cia. Teatral “Cadê Otelo?”
(Ganhadora do Mapa Cultural
Paulista, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo
e do Festival Brasileiro de Teatro, da Funarte e Confenata). Idealizador e realizador
do FESTIPOEMA (Festival de
Poesia Inédita e Performance
Poética); participou da criação e realização do I Fórum
Municipal de Cultura (“Um
Novo Olhar Sobre a Cultura
em Pinda”) e do Encontro de
Artes Cênicas de Pindamonhangaba; foi vice-presiden-

te da Comissão Organizadora
do I Conferência Municipal de
Cultura de Pindamonhangaba
e delegado representante de
Pindamonhangaba na Conferência Estadual de Cultura.
É o Coordenador do Projeto
Atores Sociais do Instituto
IA3. Participou da criação e
produção da Abertura dos Jogos Regionais em Pindamonhangaba; criou e realiza o
FESTIPOEMA (está na sua 13a
edição).
A entrega desta comenda
ocorrerá em data a ser agendada pelo autor da homenagem.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprovou na
28ª Sessão Ordinária nesta segunda-feira, dia 19 de agosto,
13 projetos de lei que denominam as vias públicas dos bairros Residencial Nova Dutra,
Mantiqueira e Viver Melhor,
todas de autoria do vereador
Renato Nogueira Guimarães –
Renato Cebola.
As proposituras aprovadas, todas por unanimidade,
são as seguintes: Projeto de
Lei n° 82/2019, denomina de
Rua Domingos Loberto a Rua
02 do Complexo Residencial
Nova Dutra; Projeto de Lei n°
84/2019, intitula de Rua Hilda Savio Fortes a Rua 01 do
Complexo Industrial Nova Dutra; Projeto de Lei n° 85/2019,
nomeia de Rua Augusto do
Nascimento a Rua 23 do Residencial Mantiqueira, localizado no bairro do Mantiqueira;
Projeto de Lei n° 86/2019,
quali�ica de Rua Reinaldo de
Oliveira Santos a Rua 24 do
Residencial Mantiqueira, localizado no bairro do Mantiqueira; Projeto de Lei n° 88/2019,
denomina de Rua Vereador
Delvair Gonçalves de Araújo a

Rua 01 do Loteamento Viver
Melhor, localizado no bairro
do Araretama; Projeto de Lei
n° 89/2019, nomeia de Rua
Ministra Ruth Dóris Lemos a
Rua 05 do Loteamento Viver
Melhor, localizado no Bairro
do Araretama; Projeto de Lei
n° 90/2019, intitula de Rua
Pastor João Kolenda Lemos a
Rua 04 do Loteamento Viver
Melhor, localizado no Bairro
do Araretama; Projeto de Lei
n° 91/2019,denomina de Rua
Inácio dos Santos a Rua 03 do
Loteamento Viver Melhor, localizado no Bairro do Araretama; Projeto de Lei n° 97/2019,
quali�ica de Rua João Baptista
Braga a Rua 21 do Residencial
Mantiqueira, localizado no
bairro do Mantiqueira; Projeto de Lei n° 103/2019, dá o
nome de Rua Francisco José
dos Santos a Rua 15 do Loteamento Residencial Mantiqueira, localizado no bairro do
Mantiqueira; Projeto de Lei n°
108/2019, intitula de Dr. Fernando Prado Rezende a Rua 03
do Loteamento Complexo Empresarial Nova Dutra; Projeto
de Lei n° 109/2019, quali�ica
de Rua Profª Ignez San Martin
de Abreu a Rua 04 do Loteamento Complexo Empresarial
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Nova Dutra e o Projeto de Lei
n° 111/2019, denomina de
Rua José Gomes Vieira Júnior
a Rua 08 do Loteamento Viver
Melhor, localizado no bairro
do Araretama.
Também foi aprovado por
unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo n° 07/2019,
de autoria do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão,
que concede a “Medalha de
Mérito Athayde Marcondes”
ao senhor Alberto Marcondes
Santiago, por sua relevante
contribuição para a cultura do
Município de Pindamonhangaba. Esta comenda foi instituída para homenagear todo
cidadão, empresa ou instituição que tenha contribuído
destacadamente para a história ou cultura do município de
Pindamonhangaba.
Alberto Marcondes
Santiago
Natural de Pindamonhangaba, é poeta, contista, letrista, ator, diretor e dramaturgo.
Membro titular e ex-Presidente da Academia Pindamonhangabense de Letras; fundador e
ex-Presidente da Associação
Cultural Cootepi; Ex-Presidente do Conselho Municipal de
Cultura de Pindamonhanga-

ORDEM DO DIA
29ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 26 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 13/2019, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, que
“Denomina de LIDIA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES (LIDIA GAÚCHA) o AMA – Abrigo
Municipal de Animais de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 117/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua Sebastião Tadeu de Lima a Rua 26 do Residencial Mantiqueira,
localizado no bairro Mantiqueira, e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 132/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Dispõe sobre a
proibição de fornecimento de produtos plásticos de uso único nos locais que especifica, e dá
outras providências”. (Apresentada Emenda n° 09/2019)
IV. Projeto de Lei n° 147/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de Pindamonhangaba o Bloco Jeca Tatu Cotia Não!”.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
P ro n u n c i a m e n t o s P e s s o a i s : c o n f o r m e i n s c r i ç ã o d o s S e n h o re s Ve re a d o re s
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nºs. 13/2019 - Trata-se de projeto de
denominação de prédio público conforme descrito na sua ementa.
Projeto de Lei nº 117/2019 - Tem por finalidade denominar logradouro público conforme sua
ementa.
Projeto de Lei nº 132/2019 - Pela proposta apresentada, os restaurantes, lanchonetes, bares e
similares, hotéis, motéis e vendedores ambulantes do Município de Pindamonhangaba, estarão
proibidos de fornecer a seus clientes copos, pratos, talheres e agitadores para bebidas, de
plásticos descartáveis ou de uso único. Em lugar dos produtos plásticos poderão ser fornecidos
outros com a mesma função, em materiais biodegradáveis, compostáveis e/ou reutilizáveis, a
fim de permitir a reciclagem e impulsionar a transição para uma economia circular.
Projeto de Lei nº 147/2019 - Esta propositura inclui no calendário festivo do município a
apresentação de bloco carnavalesco tradicional da cidade.
DECRETO LEGISLATIVO N° 05, DE 20 DE AGOSTO DE 2019
Concede a Medalha de Mérito Athayde Marcondes.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedida a MEDALHA DE MÉRITO ATHAYDE MARCONDES ao Sr. ALBERTO
MARCONDES SANTIAGO por sua relevante contribuição para a cultura do Município de Pindamonhangaba.
Art. 2° A entrega da medalha, de que trata o artigo anterior, ocorrerá em data a ser agendada pelo autor
da homenagem.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2019, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão.
Publicado no Departamento Legislativo.

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

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
Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

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.
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
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���� ���������� ���
������������.
INFORME-SE PELO TELEFONE:
(12) 3644-2284
OU
E-MAIL:
INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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cultura e lazer
Domingo tem “Café Caipira”
no Parque da Cidade
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
O Fundo Social de Solidariedade realizará, neste domingo
(25), mais uma edição do já famoso “Café Caipira”, no Parque
da Cidade, com os produtos
feitos nas o�icinas do “Reinvente”. O evento é gratuito e
será realizado a partir das 9
horas.
O café é realizado ao lado
da casa que morou Geraldo
Alckmin e que está sendo reformada para receber o “Café
Literário”, em breve.
O evento contará com os
produtos feitos nas o�icinas gratuitas de pani�icação
e alimentação saudável do
“Reinvente”, do Fundo Social.
A intenção é viabilizar aos
frequentadores do Parque
da Cidade um momento de
partilha e interação social,
além de divulgar as oficinas
gratuitas do “Reinvente”.
Comidas fresquinhas
serão servidas no local

Espetáculo “Mais que pena” é
atração no Teatro Galpão
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
O espetáculo “Mais Que
Pena!”, da Cia. de Teatro do Rinoceronte, será apresentado
no Espaço Cultural Teatro Galpão, na terça-feira (27), às 20
horas, gratuitamente.
Apesar da peça de teatro ser
baseado na vida e obra do dramaturgo Martins Pena, não é
exatamente um espetáculo biográ�ico e nem uma montagem

de um de seus textos, mas uma
narrativa cômica, a partir de
colagens de situações e personagens de seus textos que ainda são atuais nos dias de hoje.
Criado em parceria com a
diretora Imara Reis e o dramaturgo Calixto de Inhamuns, o
espetáculo constrói um colorido mural satírico da sociedade
brasileira de outrora e atual. Ao
som de composições próprias
do grupo, interpretados ao vivo,
o Teatro do Rinoceronte preten-

Peça ocupará o espaço cultural na próxima semana

de fazer uma re�lexão bem-humorada sobre o nosso país.
O espetáculo foi concebido
com recursos do ProAC (Programa de Ação Cultural), iniciativa voltada ao fomento e
difusão da cultura no Estado de
São Paulo, selecionando projetos de cidades interessadas em
abrir seus próprios concursos
para promoção da cultura local.
O Teatro Galpão �ica na rua
Luiza Marcondes de Oliveira,
2.750 – Parque das Nações.
Divulgação

Escritora mirim participa da
“Bienal Literária de Taubaté”
Divulgação

Larissa escreveu o livro
“O Unicórnio Sem Asas”

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A primeira edição da “Bienal
Literária de Taubaté” acontecerá
sábado (24) e domingo (25), das
10 às 20 horas. No festival, que reúne artista vale-paraibanos de variados segmentos, a autora Larissa
Eloise Mendes Claro, com apenas 8
anos de idade, fará sua estreia em
eventos do gênero. Além dela, a
escritora Eva Andrade participará
do evento. “Uma das propostas da
‘Bienal’ é fomentar a literatura. Leitores de hoje podem ser os escritores do futuro. E a participação de
uma garota como a Larissa permite a adultos e crianças ver que ser
escritor não é algo intangível. Basta apenas colocar a ideia no papel,

basta apenas a primeira palavra”,
considera Alessandro Bertholli,
um dos organizadores.
A expectativa para a participação da menina taubateana também
é grande por parte dos pais Maria
e José Eduardo. “Vai ser uma experiência única tanto pra ela quanto
para nós. Estamos muito ansiosos a espera destes dias”, a�irmou
a mãe contente com os passos da
escritora. Ela ainda concorda com
Bertholli quanto ao papel de Larissa como encorajadora literária. “Eu
sinto muito orgulho de ver minha
�ilha tão nova fazendo parte deste
projeto, levando adiante uma mensagem tão importante em seu livro
e incentivando outras crianças e
adultos a manter ou criar o hábito da leitura”, salientou.

“Ponto Mis” realiza o�icina
de atuação para cinema
Divulgação

Workshop será desenvolvido no CEU das Artes
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
O CEU das Artes recebe na
segunda-feira (26), a o�icina “O
laboratório de atuação para Cinema”, com a artista Vanise Carneiro. O curso, que acontecerá
das 13 às 17 horas, conta com 20
vagas para pessoas a partir dos
14 anos e é uma realização do
Museu da Imagem e do Som em
parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
O evento é uma o�icina prática, onde serão realizados exercícios com câmera introduzindo
o trabalho do ator na linguagem
audiovisual. As dinâmicas propostas envolvem exercícios para
tirar a tensão e trazer o ator para
o momento presente, exercícios
de respiração buscando contato
e percepção interior, estimulando a disponibilidade corporal,
sensorial e emocional do ator,
exercício de contracenação e ampliação da escuta. Esse trabalho

envolve também como educar o
olhar para o entendimento da linguagem audiovisual (e suas diferenças com o teatro), explorando
a relação ator/personagem e as
relações da atuação com outras
áreas da criação: fotogra�ia, roteiro, som, direção de arte e mais.
Vanise Carneiro é atriz, diretora, educadora, preparadora de
elenco para cinema. Cursou Bacharelado em Artes Cênicas pela
UFRGS. Atuou em diversos espetáculos teatrais, curtas e longasmetragens. Por sua atuação em
cinema e teatro recebeu diversos
prêmios entre eles prêmio “Açorianos” e prêmio “José Lewgoy”
de Melhor Atriz, foi também premiada nos festivais de cinema de
Gramado, Brasília, Ceará e São
Luis do Maranhão.
A inscrição pode ser realizada
através do telefone: (12) 36371715 ou presencialmente na secretaria do CEU das Artes que �ica
na avenida das Orquídeas, 355 –
residencial Vale das Acácias.
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“Jogos Municipais do Idoso” têm abertura festiva
Os “Jogos Municipal do
Idoso - 2019” - foram abertos na noite de quarta-feira (21), com uma cerimônia realizada no Ginásio
de Esportes Juca Moreira,
centro da cidade. O evento
reuniu grande público que
lotou as arquibancadas
para comemorar o lançamento da competição.
Os atletas representantes de Pinda nos Jori
– Jogos Regionais do Idoso – �izeram o des�ile de
abertura com as modalidades que serão disputadas neste ano: bocha, truco, chute ao gol, voleibol
adaptado, dominó, xadrez,
buraco, natação, tênis de
mesa, bola ao cesto, baile e
atletismo. O evento contou
ainda com acendimento da
pira olímpica e juramento
do atleta. Apresentações
dos alunos da melhor idade do Reinvente, das atletas da Ginástica Rítmica
da Semelp, casal representante de Pinda na dança de
salão e a coreogra�ia vicecampeã dos Jori abrilhantaram a noite e agitaram
as arquibancadas.
Os Jomi são uma realização da Prefeitura de

Pindamonhangaba,
por
meio da Semelp (Secretaria de Esportes e Lazer) e
Departamento de Lazer, e
o Fundo Social de Solidariedade. Para a presidente
do Fundo Social, Cláudia
Domingues, os jogos são
uma grande celebração,
onde o mais importante é
a participação e a integração dos atletas da melhor
idade. Ela aproveitou a
oportunidade para convidar a todos os presentes
para o baile de encerramento que será realizado
para os atletas dos Jomi,
dia 30 de agosto, no Paineiras Country Club. “É
um grande orgulho participar desta parceria e poder proporcionar uma festa bonita para os atletas
da melhor idade de nossa
cidade”, declarou.
O secretário de Esportes, Antônio Carlos
Macedo Gíudice, estava
animado com o grande
número de participantes
da competição municipal.
“Temos mais de 580 atletas inscritos para os jogos
deste ano. As inscrições
ainda estão abertas e podem ser feitas minutos

Divulgação

Atletas participaram do desﬁle de abertura da competição
antes das competições”,
destacou. “Nossa intenção
é que cada vez mais pessoas, sendo atletas profissionais ou amadores,
participem dos jogos e
participem das atividades
realizadas pela Semelp”.

O prefeito Isael Domingues participou da cerimônia de abertura e levou seu
abraço aos atletas da melhor idade. “Os Jogos Municipais do Idoso são uma
grande oportunidade para
lazer e integração das pes-

Cai número de vítimas motociclistas
e pedestres no Estado de SP em julho
Fatalidades envolvendo
motociclistas no Estado de
São Paulo diminuíram no
mês de julho. A informação é
do Infosiga SP, sistema de dados do Governo de São Paulo
gerenciado pelo programa
Respeito à Vida, que destaca
ainda a queda no número de
vítimas pedestres.
No último mês, 138 motociclistas foram vitimados
por acidentes em todo Estado, contra 166 no período anterior. As ocorrências
permanecem concentradas
em vias urbanas (54%) e
mais da metade dos casos
(51%) envolvem colisões

contra outros veículos.
O per�il da vítima motociclista é jovem com idade
entre 18 e 29 anos (44%),
homem (83%) e condutor
do veículo (85% dos casos).
Os períodos da noite e madrugada (51%) e �inais de
semana (52%) concentram
os acidentes fatais no mês.
Quando se considera o
número de óbitos causados
por acidentes de trânsito
em todo Estado, seja qual
for o modal, o Infosiga SP
registrou 479 ocorrências,
redução de 3,6% na comparação com o mesmo período de 2018. Nos primei-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PARCERIA
Processo Administrativo:
Celebrantes:
Objeto:

Prazo:
Valor:
Data da Assinatura:

Nº 36/2019
36.515/2017
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Educação e
Associação Pindamonhangabense de Equoterapia Cavalgar
Execução do Plano de Trabalho proposto pela entidade, referente ao
atendimento em Equoterapia como instrumento auxiliar no processo de
aprendizagem e complementar ao desenvolvimento físico-cognitivo aos alunos
e alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades
especiais da rede municipal de ensino, prioritariamente aos diagnosticados
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno
Opositivo Desafiador - TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e
Transtorno do Espectro Autista – TEA, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei
Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo município.
12 meses
R$ 300.000,00
16/08/2019

TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – CNPJ: 58.113.812/0001-23, venderá em
1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas
alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 20 localizado no 1º andar do “Edifício Parque das Nações” na Rua
Caraguatatuba nº 970, em Pindamonhangaba, composto de sala de estar/jantar com sacada, 02
dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, cozinha, área de serviço, e a respectiva vaga de
estacionamento de nº 20 (simples e descoberta); com área privativa coberta padrão de 71,510m²; área
privativa descoberta (vaga de estacionamento) de 10,350m²; área de uso comum coberta padrão de
9,623m², encerrando a área total da unidade 91,480m², correspondendo à fração ideal de 11,117% no
terreno. Cadastro SO-21-07-05-009-03. Matrícula nº 57.068 – Registro de Imóveis da Comarca de
Pindamonhangaba. 1º LEILÃO 04/09/2019 às 10h00 - VALOR: R$ 240.000,00. 2º LEILÃO 05/09/2019 às
10h00 - VALOR: R$ 192.000,00. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de
comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação
do imóvel. Venda ad corpus. O Fiduciante - LUCAS FINOTI SCIOTTA CPF 107.686.017-62 – comunicado
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO
por
edital
de– CARMEM
DOS SANTOS,
em 12401-410
virtude da mesma não ter
Rua Senador Dino Bueno, nº 119
Centro – Pindamonhangaba
– SP – CEP:
Tel 12-3644-1565
sido encontrada no endereço indicado, e atendendo
ao requerimento do credor fiduciário – BANCO
DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 17.438,82 em
19/08/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das
quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de
financiamento imobiliário firmado em 05 de outubro de 2015, garantido por alienação fiduciária,
registrada sob nº 04, na matrícula nº 61.748, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 106, BLOCO 02, ED. PARQUE PRINCESA
DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para
pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2019..
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

ros sete meses, a redução é
de 2,2% (3.072 ocorrências
contra 3.142 no ano anterior).
Já pedestres seguem
com redução importante
nos índices. Em julho, foram registrados 128 casos
contra 133 no ano passado (queda de 3,8%). Entre os meses de janeiro e
julho, são 803 ocorrências
contra 879 no mesmo período de 2018, redução de
8,7%. Idosos com mais de
60 anos de idade seguem
como as principais vítimas
e correspondem a 40% dos
casos no mês.

O Infosiga SP mostra
ainda que o número de
vítimas ocupantes de automóveis subiu 10,2% em
julho, com 140 vítimas fatais contra 127 no ano passado. Já casos envolvendo ciclistas aumentaram
14,7%, com 39 ocorrências
contra 34 no mesmo período de 2018.
“A redução de acidentes
fatais envolvendo motociclistas e pedestres é um
sinal positivo, pois são os
grupos que lideram as estatísticas”, analisa a coordenadora do Respeito à Vida,
Silvia Lisboa.
Divulgação/Infosiga SP

soas da nossa cidade que
têm mais de 50 anos. Cada
vez mais temos uma maior
expectativa de vida, mas
essa longevidade tem que
vir acompanhada de saúde �ísica e mental. Os jogos
são atividades importan-

tíssimas de saúde preventiva, unindo a atividade
�ísica ao lazer. Gostaria de
parabenizar a todos os organizadores e participantes deste evento e que cada
vez mais pessoas possam
participar”, declarou.

Con�ira a programação dos Jomi 2019:
Sexta-feira (23)
Modalidade: truco
Local: Centro Esportivo Zito
Horário: às 18h30
Sábado (24)

Modalidade: chute ao gol
Local: Centro Esportivo Zito
Horário: às 8 horas

Modalidade: voleibol adaptado feminino
Local: Centro Esportivo Zito
Horário: às 14 horas
Modalidade: damas
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: às 14 horas
Modalidade: dominó
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: às 14 horas
Domingo (25)

Modalidade: voleibol adaptado masculino
Local: Ginásio de Esportes Quadra Coberta
Horário: às 8 horas

Modalidade: xadrez
Local: Clube do Xadrez (Ao lado da Quadra Coberta)
Horário: às 8 horas
Modalidade: buraco
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: às 8 e às 14 horas
Modalidade: natação
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: às 9 horas
Modalidade: tênis de mesa
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: às 14h30
Terça-feira (27)

Modalidade: bocha (semi�inal e �inal)
Local: Ginásio de Esportes Quadra Coberta
Horário: às 18h30
Sexta-feira (30)

Modalidade: bola ao cesto
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: às 8h30
Sábado (31)

Modalidade: atletismo
Local: Centro Esportivo João do Pulo
Horário: das 7h30 às 8h30
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“Treinão Rosa” acontece mais
uma vez em Pindamonhangaba
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
O GAPC (Grupo de Apoio às
Pessoas com Câncer), em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo Social de
Solidariedade, realizará no dia
27 de outubro, mais uma edição
do “Treinão Rosa”, no Parque da
Cidade. O valor das arrecadações
das inscrições será revertido para
exames de mamografia.
O “Treinão Rosa” é uma corrida de rua que além de incentivar
a prática de atividades físicas, faz
bem ao próximo com a arrecadação revertida para mamografia.
De acordo com informações dos
organizadores, no último ano, foram arrecadados cerca de 12 mil
reais, e foi possível realizar 210
exames.
As reuniões da organização
já começaram nesta semana. A
primeira reunião contou com a
presença do assessor de Eventos
da Prefeitura, Ricardo Flores, assessor do Fundo Social de Solidariedade, André Nunes, além das
responsáveis pelo GAPC, Thaís

Corrida solidária acontece durante as celebrações do “Outubro Rosa”
Teodoro, Priscila e Gisele.
As inscrições terão valor de R$
30 e garantirão camiseta e meda-

lha pós-treino. Mais informações,
como local de inscrição, serão divulgadas em breve.

“Dia do Soldado”: ‘Borba
Gato’ comemora data
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Após a exposição de materiais
militares no Shopping Pátio Pinda, o Batalhão “Borba Gato” dá
continuidade à programação de
celebração ao “Dia do Soldado”,
comemorado em 25 de agosto.
Nos próximos dias, as atividades
acontecerão no Parque da Cidade
e na “Praça do Quartel”.
No domingo (25), o Parque da
Cidade também receberá a mostra de materiais, além de desafios
em pista de orientação e pista de
cordas para as crianças. Pela manhã, o público-alvo será militares
e escoteiros de Pinda e demais
municípios da região; à tarde,
todos os frequentadores do local

Divulgação

Shopping recebeu exposição de artigos militares
poderão participar do exercício.
O “Dia do Soldado” terá outro
evento na segunda-feira (26), quando na praça Padre João de Faria

“Conselho Ambiental Mirim”
participa de reunião com
Secretaria de Meio Ambiente
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
As pontes para o futuro
começam desde já, e com
este viés a Secretaria do Meio
Ambiente da Prefeitura de
Pindamonhangaba realizou
reunião junto às crianças que
fazem parte do “Conselho
Ambiental Mirim”. A intenção
é sensibilizá-las desde a infância para os cuidados com
o meio ambiente.
Conforme informações
da Secretaria de Meio Ambiente, foi realizada uma
reunião do “Conselho Mirim” a fim de entender me-

lhor o funcionamento do
aterro sanitário do município. Também foi feita uma
visita ao aterro.
Fazem parte do “Conselho Mirim” as 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, além dos colégios
Progressão e Anglo, e do
grupo de Escoteiros.
Divulgação

Fialho, em frente ao Quartel, haverá
uma formatura militar com participação da população.Civis devem
comparecer com traje esporte.

Tenaris realiza a 2ª edição do “Voluntários em Ação”
Programa global da companhia uniu profissionais da empresa com
a comunidade escolar em prol de melhorias na Escola Estadual
Professor Antônio Apparecido Falcão
Mais de 160 voluntários, entre
funcionários da Tenaris no Brasil,
familiares e comunidade escolar,
participaram de uma ação na Escola Estadual Professor Antônio
Apparecido Falcão, localizada no
bairro Cidade Nova, onde estudam
mais de 280 alunos. No último sábado (17), durante todo o dia, foram realizadas atividades de pintura, jardinagem, manutenção e
limpeza que integram o programa
global “Voluntários em Ação”, que
acontece em diversas regiões do
mundo onde a empresa atua.
Durante o dia foram realizadas pinturas de paredes, das
quadras e melhorias na infraestrutura e nos jardins. A responsável por Relações Comunitárias
da Tenaris no Brasil, Bruna Prado
De Bellis, reforça a importância

da iniciativa. “Os nossos projetos
junto à comunidade estão prioritariamente ligados à educação,
que consideramos uma peça-chave na transformação da sociedade. Por esse motivo escolhemos
realizar nossas ações de voluntariado em escolas e dedicar o nosso esforço e o dos voluntários à
educação”, destaca.
O diretor de Recursos Humanos
da Tenaris no Brasil, Luiz Henrique
Silva Marcondes, afirma que o “Voluntários em Ação” é uma iniciativa
que tem se fortalecido dentro da
empresa: “A ação do voluntariado é
uma forma de ampliarmos o alcance das atividades promovidas pela
empresa na área de projetos com a
comunidade local e em contribuir
para despertar nas pessoas o desejo de fazer o bem.”

No Brasil, esta é a segunda edição da ação, que foi realizada pela
primeira vez na Escola Municipal
Maria Apparecida Camargo, no
bairro rural do Ribeirão Grande.

Crianças aprenderam um pouco mais sobre
cuidados ambientais

Atividade faz parte do viés institucional da empresa

Divulgação
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sociais
Muita sorte!
Na última semana, nossa
fanpage chegou a
5 mil curtidas e
realizamos uma ação
comemorativa,
sorteando um bolo
confeitado. A sortuda
foi Sheilla – que
cumpriu todas
as regras da
promoção.
Em nome
dela,
agradecemos
todos que
participaram
da ação
e aos que
sempre nos
acompanham
online ou
através do
jornal impresso.
Desejamos sempre
uma boa sorte, Sheilla!

Muita luz
É o que os �ilhos Ruan, Mayara e Júlia, o esposo Júnior e todos os
familiares desejam para a premiada professora Mara Leonel, que completará mais um ano de vida neste sábado (24). Felicidade, “Tia Mara”!

Tudo de bom
Para Tatiana Heloísa (de verde), que
comemorou mais um ano de vida, na
última quarta-feira (21), ao lado dos
amigos da Secretaria de Meio Ambiente.
Todos desejam felicidades e muitas
conquistas.

Saúde e paz
Para Lucélia Soares pela passagem do seu aniversário no dia
22 de agosto. Sua família e amigos
da Secretaria Municipal de Saúde
desejam muita luz, paz saúde e
sabedoria.

Fotos: Arquivo Pessoal

Palmeirense racional
Muitas realizações para Maxsuel Ribeiro. Na foto,
o aniversariante do dia 24 de agosto está ao lado da
esposa Juliana. Que juntos eles continuem a empregar
bons ensinamentos como professores!

Aniversário especial
Completou 8 aninhos no último dia 20
de agosto, na Vila São Benedito, a bela e
meiga Manu Banis. A mamãe Amanda, o
papai Danilo, o maninho Rafael, as amigas
Júlia e Laís, e os amigos Lekão e Ri encheram a menina de abraços e beijos para comemorar essa data tão especial.
Parabéns e felicidades Manu!!!

Muitas bênçãos
Para Michele Montano, aniversariante dessa
quinta-feira (22). Sua
�ilha Julia, seu irmão
Michel e todos os seus
amigos e familiares a
parabenizam, desejando bênçãos e
alegrias.

Sempre avante!
Felicidade sem �im para a
chefe dos escoteiros Terezinha Pereira, que completará
mais um ano de vida neste
sábado (24). Seu esposo
Ademir, seus �ilhos Rômulo,
Thales e Lucas e todos os
seus amigos desejam que seu
novo ciclo seja recheado de
alegria, saúde e paz.

Reality show “Ippon - A luta da vida”
A equipe do Esporte Espetacular está realizando gravações em Pinda e esteve no Parque
da Cidade na última quinta-feira (22). Flávio
Canto, Bárbara Coelho e equipe foram recepcionados pela equipe da Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura. A série de reportagens,
que está sendo gravada em vários locais além
de Pinda, será exibida também no Sportv.

Sucesso
Quem completa mais um ano de vida neste sábado (24) é o secretário de Negócios Jurídicos de
Pindamonhangaba, Anderson Plínio da Silva Alves.
Toda a sua família, sua esposa Débora (foto) e seus
colegas de trabalho desejam que seus novos 365
dias sejam repletos de luz, de sabedoria e de paz.

Todo amor do mundo!
Para Lia Silva, que completa mais um ano de vida no domingo (25). Ela recebe as felicitações e carinho das �ilhas Aiandra
e Ádila (foto), do �ilho Welton, e dos netos Igor, Nina, Laura, Beatriz e Carolina.

Felicidades!
Para a
linda e querida
Tamyris Mariano,
aniversariantes do
domingo (25). Ela
recebe os votos de
felicidades de todos
familiares, amigos
e colegas de
trabalho do
Campus 2
da Funvic.

Novo ciclo
Tudo de lindo
para a linda Maria
Clara Sene, que
completou mais um
ano de vida no dia
22 de agosto. Sua
mãe Silvia, seu pai
Eraldo, familiares
e amigos desejam
muitas alegrias e
conquistas.

