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“Jogos Abertos”: Pinda �inaliza 
em 20º lugar entre 206 cidades

Pindamonhangaba 
voltou com expressivo 
resultado após sua par-
ticipação no “83º Jogos 
Abertos de São Paulo”, 
disputado de 11 a 23 de 
novembro na cidade de 
Marília (SP). A posição de 
20ª colocada entre 206 
cidades paulistas trouxe 
bastante orgulho ao pre-
feito Isael Domingues e ao 
Secretário Antônio Mace-
do, que coordenou todo 
o trabalho da delegação 
pindamonhangabense, e 
representa a retomada do 
crescimento do Esporte.

PÁG. 8

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
18º

30º
PANCADAS DE CHUVA 
A PARTIR DA TARDE

UV13
Fonte: CPTEC/INPE

Da infância 
à projeção 
pro�issional
Jovens de Pinda e 
região produzem 
livro de histórias 
em quadrinhos 
inspiradas na 
literatura de 
Monteiro Lobato

PÁG. 7

A magia do Natal começa a to-
mar conta do centro de Pindamo-
nhangaba e de Moreira César. Nesta 
quinta-feira, dia 28 de novembro, 
“Papai Noel” chega ao centro da 
cidade abrindo o�icialmente as co-
memorações natalinas “Natal En-
cantado”. No dia 6, será realizada 
uma festa para a chegada do “Papai 
Noel” ao distrito de Moreira César, 
na Praça do Cisas.

“Papai Noel” abre 
comemorações 
natalinas no 
centro de 
Pindamonhangaba

Divulgação
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Dayane Gomes

Campeão: futsal feminino conquistou a primeira colocação nos “Jogos Abertos”
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Esporte em alta 
E o esporte de Pindamonhangaba segue fazendo 

bonito em competições Brasil afora. 

A última participação expressiva das equipes 
pindamonhangabenses foi na 83ª edição dos 
“Jogos Abertos de São Paulo”, que aconteceram 
entre os dias 11 e 23 de novembro, em Marília.

Pinda ficou com a 20ª posição entre os 206 
municípios paulistas participantes dos jogos – à 
frente de cidades como Campinas e Guarulhos – 
consideradas grandes potências esportivas.

A competição englobou 31 modalidades e 
contou com a participação de 14 mil atletas. 

A delegação pindamonhangabense retornou à 
cidade orgulhosa do feito e acreditando, cada vez 
mais, na retomada do crescimento do esporte no 
município.

Vale ressaltar que além do empenho e da 
dedicação dos atletas, dos professores, dos 
gestores e de todos os envolvidos nos projetos 
esportivos, a reativação do Fundo de Apoio 
ao Esporte – com mais recursos financeiros – 
permitiu que o esporte da cidade voltasse aos 
pódios, resgatando o amor à prática esportiva e o 
brilho desses atletas. 

Nossos parabéns a todos!

SOMOS TODOS BAOBÁ

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)

Estudantes dos 5º, 7º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e da 3ª 
série do Ensino Médio da Rede 
Estadual de Educação, irão parti-
cipar do Saresp, o Sistema de Ava-
liação de Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo, nesta sema-
na. As provas serão aplicadas na 
quinta (27) e na sexta-feira (28).

Uma novidade nesta edição é 
que os pais também responderão 
a questionários, reforçando que a 
participação de todos é fundamen-
tal para produzir resultados que 
sirvam como base para avaliações 
para aplicar melhorias na aprendi-
zagem dos estudantes do estado.

A prova tem o intuito de ava-
liar habilidades dos estudantes 

em Língua Portuguesa e Mate-
mática. As provas de Língua Por-
tuguesa e Matemática avaliam 
habilidades essenciais para o de-
senvolvimento da aprendizagem, 
produzindo importantes indica-
dores para subsidiar o planeja-
mento escolar e as tomadas de 
decisão em políticas educacionais.

Os resultados do Saresp são uti-
lizados para a composição do Idesp 
– Índice de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de São Paulo, e 
o sistema também está aberto para 
as redes municipais, particulares, 
Sesi e unidades do Centro Paula 
Souza que aderirem à avaliação.

As provas serão aplicadas no 
turno escolar.

Prova do Saresp 2019 será 
aplicada nesta semana

Mais uma vez, o mundo cultural 
taubateano e do Vale do Paraíba, 
terá a oportunidade de assistir a 
um expressivo   espetáculo, deno-
minado BAOBÁ 4- BANTU,  no Tea-
tro Metrópolis, na capital universi-
tária do nossa privilegiada região.

Esse grandioso evento é oriun-
do do movimento cultural BAOBÁ, 
o qual é muito mais do que isso: 
trata-se de uma ideologia que 
congrega negros de diferentes 
idades, religiões, graus de escola-
ridade, para mostrar e reafirmar 
ao nosso povo o valor da nossa 
diversidade étnica, cultural e re-
ligiosa, o valor e importância da 
África na História da Humanidade 
e, de uma maneira especial, o pro-
tagonismo do negro na formação 
cultural e social de Taubaté. Cada 
componente desse excelso e im-
portante movimento incorpora a 
identidade BAOBÁ. Portanto, ser 
BAOBÁ é respeitar a diversidade 
étnica, cultural e religiosa do nos-
so país, é conhecer a história que 
a história não conta, é estar ante-
nado com a nossa ancestralidade, 
com a “mamma” ÁFRICA onde a 
História Humana começou, é ser 
solidário e nobre, é ter grandeza 
de sentimentos, virtudes tão em 
falta nos dias atuais.

Neste ano de 2019, com o brilho 
que merece, acontece o espetáculo 
BAOBÁ-4 – BANTU homenagean-
do, dessa vez,o povo BANTU, ho-
menagem justa e digna a um povo 
que formou o contingente maior 
(75%) dos africanos escravizados 
no Brasil. Triste diáspora que man-
cha a nossa História! 

Aqui, cabe uma indagação: 
quem idealizou e realizou esse 
evento maravilhoso e hasteia a 
bandeira dessa ideologia liber-
tadora, resgatadora e importan-
te, já na sua 4ª edição, reunindo 
uma legião de quase duas cen-
tenas de grupos de congada, ca-
poeira,orquestra de berimbau, 
dança do coco, escolas de samba, 
canto coral, além de artistas do 
mais alto quilate como a cantora 
lírica Mere Oliveira, o extraordi-
nário dançarino Fausto André e a 
cantora Cecília Militão? A grande 
idealizadora, autora, produtora e 
realizadora dos espetáculos BAO-
BÁ 1 (2016), BAOBÁ 2 (2017), 
BAOBÁ 3 (2018) e do BAOBÁ 4 
a ser realizado no dia 5 de de-
zembro, do ano em curso, no Te-
atro Metrópolis, é a carismáticae 
competente Professora-Doutora 
SONIA PEREIRA RIBEIRO, Do-
cente do Departamento de Comu-
nicação da UNITAU e da PUC-SP, 
taubateana ilustre, pesquisadora 
da História de Taubaté e da Cul-
tura Africana, tendo realizado 
importantes  estudos no Centro 
de Estudos Africanos da Univer-
sidade de São Paulo. Tenho a ele-
vada honra de privar da sua fiel 
amizade, há anos, sei do elevado 
valor dessa mulher marcante, 
filha de um ser humano que mar-
cou a História de Taubaté: o Mes-
tre JAÚ, cognominado “O Príncipe 
Negro”, o qual, entre outros feitos, 
deixou o seu nome como grande 
compositor de Música Popular, 
e da querida e simpática DONA  
LOURDES, a presidente do Con-

selho de Idosos e ‘Presidente de 
Honra’ do BAOBÁ. A professora 
Sônia, ou simplesmente SÔNIA, 
como a chamamos, espalha luz por 
onde anda, contagia a todos,, con-
segue o grande feito de agrupar 
em torno de si, diferentes pessoas, 
entidades e grupos culturais para a 
realização desse projeto que honra 
a Cultura Brasileira. Todos traba-
lhando a custo zero, mostrando a 
importãncia da solidariedade que 
se manifesta também no preço do 
ingresso: duas caixas de sabão em 
pó, para serem distribuidos equi-
tativamente às casas de caridade 
de Taubaté. Que exemplo! Tudo 
em nome da Cultura e da Solidarie-
dade Humana! Se a Grande Mídia, 
em especial, os ditos importante 
canais abertos de TV, que afundam 
no mar do sensacionalismo, da 
mediocridade e da falta de visão 
cultural, estivessem comprometi-
dos com a cultura no nosso sofrido 
país, certamente, dariam um des-
taque merecido à causa BAOBÁ. 
Para alegria nossa, BAOBÁ  chama 
atenção além-horizontes: a fes-
tejada Professora-Doutora Sônia, 
“anima et cuore” desse movimen-
to, já recebeu convites de paíse 
europeu, como: França, Alemanha, 
Inglaterra, só para citar alguns, 
para apresentar palestras sobre o 
seu dignificante trabalho. 

“Sempre em frente”, como di-
zes, querida amiga, ‘Princesa de 
Ébano’, abençoada pelo teu cará-
ter, pela tua capacidade  e pelo 
teu labor; princesa que aprende-
mos a amar ao longo dos anos ! 
Hosanas!!!

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

A unidade da Fatec - Faculda-
de de Tecnologia do Estado de 
São Paulo de Pindamonhangaba 
faz parte da atual oferta de vagas 
em Ensino Superior gratuito na 
área de tecnologia. O processo se-
letivo para ingresso no primeiro 
semestre de 2020 teve os dados 
de inscrições divulgados. O polo 
pindense contou com 554 cadas-
tros, divididos entre cinco cursos.

O índice de concorrência des-
se vestibular da Fatec Pinda é 
o mesmo do semestre anterior. 
Uma vez que cada curso tem a 
disponibilidade de 40 vagas, o 

Vestibular da Fatec Pinda recebe 554 inscrições
Curso de Manutenção Industrial foi o mais procurado, com 150 candidatos

número médio de can-
didatos por ocupação 
corresponde a 2,77. 

Novamente, a qua-
lificação em “Manu-
tenção Industrial” se 
destacou como mais 
concorrida, com 150 
inscritos. Em seguida, 
“Gestão de Negócios e 
Inovação” recebeu 148 
inscrições, “Processos Metalúr-
gicos” 128, “Projetos Mecânicos” 
71 e “Mecânica – Processos de 
Soldagem” 57.

 A prova será aplicada no dia 8 
de dezembro, às 13 horas. O exa-
me terá duas partes: uma redação 

e uma seção de questões objeti-
vas. Mais detalhes sobre o ves-
tibular estão disponíveis no site 
http://www.vestibularfatec.com.
br/. Também é possível acessar 
informações sobre a Fatec Pinda 
em www.fatecpindamonhanga-
ba.edu.br.

O projeto de Educação no trân-
sito Edutran realiza, nesta quinta-
feira (28), a formatura de mais de 
800 crianças da Rede Municipal de 
Ensino. O evento será às 9 horas, 
no Centro Esportivo José Ely Mi-
randa “Zito”.

O intuito é realizar a forma-
ção das crianças em regras e 
boas práticas no trânsito, cola-
borando para a formação de fu-
turos motoristas.

Criado há 11 anos, o Edu-
tran já formou mais de 16 mil 
crianças da Rede Municipal de 
Ensino. Neste ano, participam 
alunos de 14 unidades. São elas: 
EM Abdias Júnior Santiago e 
Silva (Santa Cecília), EM Prof. 
Alexandre Machado Salgado 
(Bairro das Campinas), EM João 
Cesário (Feital), EM Profª Maria 
Helena Ribeiro Vilela (Jardim 
Regina), EM Profª Ruth Azevedo 
Romeiro (Triângulo), EM Yvone 

Edutran forma mais de 800 crianças da Rede 
Municipal de Ensino

Alex Santos / Portal R3

Aparecida Arantes Corrêa (Goia-
bal), EM Francisco de Assis César 
(Moreira César), EM Mário de As-
sis César (Loteamento Azeredo), 
EM Prof. Joaquim Pereira (Man-
tiqueira), EM Serafim Ferreira 
(Terra dos Ipês 2), EM Prof. Lauro 
Vicente de Azevedo (CDHU Mo-

reira César), EM José Gonçalves 
“Seu Juquinha” (Liberdade), EM 
Profª Rachel de Aguiar Loberto 
(Vale das Acácias), EM Padre Ze-
zinho (Vila São Benedito).

Além da formatura dos alunos, 
o evento terá ainda a premiação 
do concurso de redação.

Divulgação
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Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

Na última quinta-feira (21), a 
Secretaria de Assistência Social, 
com o intuito de facilitar o acesso 
ao cadastro único das famílias que 
residem em territórios da zona ru-
ral do município, realizou uma ação 
para as famílias no Projeto Crescer, 
situado no bairro do Goiabal.

Os técnicos do Cadastro Único 
realizaram inclusões e atualiza-
ções que permitirão às famílias 
acessarem o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vín-
culos ofertado pela Instituição. 
As ações na zona rural serão re-
alizadas com prévia divulgação e 
agendamento.

Mais informações podem ser 
obtidas na sede do cadastro úni-
co, situada na rua Albuquerque 
Lins, 550 - São Benedito, ou pelo 
telefone: 3550-5350.

Secretaria da Assistência Social realiza 
ação social de cadastramento de famílias

Vias municipais receberão mais de 150 placas
O Departamento de Trânsito da Prefeitura de 

Pindamonhangaba executará a segunda fase do 
projeto de revitalização da sinalização de trânsito 

em diversas ruas da região central e periferia.
Após executar a pintura de sinalização horizontal 
em diversos pontos, será realizada a revitalização 

da sinalização vertical com a colocação de 
mais de 150 placas indicativas.

“Nossa preocupação é sempre em preservar a 
vida. Investir o dinheiro dos munícipes em ações 
que possam valorizar a qualidade no trânsito da 

cidade. Destacamos que em nossa gestão já 
foram implantados 50 km de ciclofaixas em vias 

municipais, trazendo mais segurança”, ressaltou o 
prefeito Isael Domingues.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Assistência Social, realizou, na 
sexta-feira (22), o encerramento da Semana 
do Pead – Programa Emergencial de Auxílio ao 
Desempregado – nos Salesianos.
Um café da manhã marcou o evento, com a 
presença do prefeito Isael Domingues, vice-
prefeito e secretário de Governo Ricardo Piorino, 
secretária de assistência social Ana Paula 
Miranda, secretária adjunta de Assistência Social 
Thais Batista do Carmo, entre outras autoridades 
e equipe da Assistência Social.
O café foi um momento de confraternização 
para os integrantes do Pead. Na ocasião, o 
prefeito falou a respeito da importância deste 
programa para a inserção das pessoas no 
mercado de trabalho, que atualmente atende 
a cerca de 200 pessoas. Ele lembrou ainda da 
ampliação, neste ano, de R$709,00 para 
R$ 735,74 para os Peads.
O programa existe em Pindamonhangaba 
desde 2002 e tem como objetivo oferecer uma 
oportunidade de bolsa-auxílio às pessoas em 
situação de desemprego, além de resgatar 
a autoestima. O programa é da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, Cras (Centro de Referência 
em Assistência Social) e Creas (Centro de 
Referência Especializado em Assistência Social). 

Café da Manhã encerra 
“Semana do Pead” nos Salesianos

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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poder legislativo

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 

2ª Secretária 

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

EXPEDIENTE
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Vereadora Gislene Cardoso 
- Gi e os secretários 

municipais acompanharam 
os relatos do Projeto de Lei 

da LOA 2020 no plenário da 
Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba; na foto 
abaixo, os diretores da Prefeitura

Os vereadores 
Carlos Moura - 
Magrão, Janio 
Ardito Lerário 
e Rafael Goffi, 
acompanham 
atentamente as 
explicações do 
Secretário Claudio 
Fonseca (foto 
acima) sobre a LOA 
2020 no plenário da 
Casa Legislativa

A Lei do Orçamento Anu-
al para o período de 2020 
do Município de Pindamo-
nhangaba foi apresentada, 
oficialmente, em Audiência 
Pública nesta segunda-fei-
ra, dia 11 de novembro, no 
Plenário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira” na Câma-
ra de Pindamonhangaba. A 
reunião pública foi presidi-
da pelo vereador Janio Ardi-
to Lerario (PSDB/Presiden-
te da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara) e 
contou com a participação 
dos vereadores Carlos Mou-
ra – Magrão (PR), Gislene 
Cardoso – Gi (DEM), Jor-
ge Pereira Alves – Jorge da 
Farmácia (PR), Rafael Goffi 
Moreira (PSDB) e Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR). Represen-
tando o Executivo estavam 
presentes os Secretários 
Cláudio Marcelo de Godoy 
Fonseca (Finanças e Orça-
mento),  Lucivânia de Sou-
za Silva F. Pinheiro (que 
representou o Secretário 
de Administração, Fabrí-
cio Augusto Pereira), Ana 
Paula de Almeida Miranda 
(Assistência Social), Álva-
ro Staut Neto (Desenvol-
vimento Econômico), Jú-
lio César Augusto do Valle 
(Educação), Antônio Carlos 
de Macedo Giudice (Espor-
tes e Lazer), Alexandre Pe-
reira Costa (que represen-
tou o Secretário de Gestão e 
Articulação Política, Ricar-

Audiência Pública da LOA: Projeto
de Lei apresenta Despesas e Receitas 

para Pindamonhangaba em 2020
Documento foi apresentado e discutido em Audiência Pública

na Câmara de Pindamonhangaba na segunda-feira, dia 11 de novembro

do Piorino), Marcelo Ribei-
ro Martuscelli  (Habitação), 
Maria Eduarda San Martin 
(Meio Ambiente), Anderson 
Plínio da Silva Alves (Ne-
gócios Jurídicos), Marcela 
Franco Moreira Dias (Obras 
e Planejamento), Valéria 
dos Santos (Saúde), Alce-
mir Palma (Cultura), José 
Sodário Viana (Segurança 
Pública) e Nilson Luis de 
Paula Santos (Subprefeito 
de Moreira César).

A Lei do Orçamento 
Anual 2020 de Pindamo-
nhangaba foi elaborada em 
cumprimento ao disposto 
no inciso XV do artigo 65 
da Lei Orgânica do Municí-
pio e segundo o Secretário 
Cláudio Marcelo de Godoy 
Fonseca, o objetivo da LOA 
é estabelecer as despesas e 
as receitas que serão reali-
zadas no próximo ano, sen-
do que a Constituição de-
termina que o Orçamento 
deva ser votado e aprova-
do até o final de cada ano. 
“O Orçamento anual visa 
concretizar os objetivos e 
metas propostas no Plano 
Plurianual (PPA), segundo 
as diretrizes estabelecidas 
pela Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO)”, explicou 
o secretário.

Na audiência, o Secretá-
rio Cláudio Fonseca mos-
trou os dados, números e 
índices de evolução de cada 
pasta do Executivo e apre-
sentou o orçamento total 

de Pindamonhangaba para 
2020. A Tabela comparativa 

também foi relatada pelo 
secretário e, na oportuni-

dade, ele detalhou todos os 
números:
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Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Sucesso está com a “Pro-
gramação do Natal 2019” pronta. 
As atrações acontecerão na Igre-
ja Matriz – Santuário Mariano 
NS Bom Sucesso. O próximo fim 
de semana já marca o início das 
atividades. No domingo (1º/12), 

Igreja Matriz 
divulga 

programação 
de Natal

- Cantata de Natal
Serão realizadas duas Can-

tatas de Natal: uma no dia 6, às 
20h30 com a Corporação Musi-
cal Euterpe e outra no dia 8, às 
19h30 com o Quarteto da Fasc 
- Faculdade Santa Cecília.
- Pizza Solidária

No dia 7 de dezembro acon-
tecerá a “Pizza Solidária” que po-
derá ser adquirida no Centro de 
Pastoral ou na Comunidade São 
Lourenço (Mombaça). Os convi-
tes já estão à venda por R$ 15 nos 
sabores mussarela e calabresa.
- Confissão

O atendimento para confis-

sões na Paróquia acontecerá 
no dia 10, a partir das 20 horas 
com a presença de diversos pa-
dres da cidade.
- Novena de Natal

Durante os dias 14 a 22 de 
dezembro haverá a Novena de 
Natal, após as celebrações das 
missas da noite. Durante as 
missas do dia 22, acontecerá a 
‘Benção às Gestantes’.
- Missa de Natal

As celebrações de Natal acon-
tecerão dia 24, às 20 horas na 
Igreja Matriz, Comunidade São 
Lourenço e Comunidade Rural 
Santa Rita de Cássia; e também 

no dia 25 na Igreja Matriz (às 7, 
9, 11 e 18 horas), na Comunida-
de São Lourenço (9 e 19h30) e na 
Comunidade Imaculada Concei-
ção (Mandu às 9 horas).
- Missa de Ano Novo

As missas de Ano Novo 
acontecerão dia 31 às 20h na 
Igreja Matriz, Comunidade São 
Lourenço e Comunidade Rural 
Santa Rita de Cássia; e também 
no dia 1º de janeiro na Igreja 
Matriz (às 7, 9, 11 e 18 horas), 
na Comunidade São Lourenço 
(9 e 19h30) e na Comunidade 
Imaculada Conceição (Mandu 
às 9 horas).

Principais atividades

Divulgação

A Primeira Igreja Evan-
gélica Batista em Pinda-
monhangaba (Pieb Pinda), 
através do Ministério de 
Mulheres Cristãs em Missão 
(MCM), realiza um culto em 
celebração ao “Dia de Ação 
de Graças”. A comemoração 
acontece nesta quarta-feira 
(27), a partir das 19h30, na 
sede da instituição.

O evento contará com 
adoração, louvores e cânti-

cos espirituais, pregação da 
Bíblia Sagrada, comunhão 
e demais atos com a parti-
cipação da comunidade. No 
Brasil, a data é lembrada 
especialmente por famílias 
de origem norte-america-
na, cursos de idiomas, uni-
versidades confessionais, 
igrejas batistas e cristãs 
protestantes, especialmen-
te luteranos, presbiteria-
nos e metodistas.

Igreja Batista celebra “Dia 
de Ação de Graças” hoje

A magia do Natal começa a 
tomar conta do centro de Pinda-
monhangaba e de Moreira César. 
Nesta quinta-feira, dia 28 de no-
vembro, “Papai Noel” chega ao 
centro da cidade abrindo oficial-
mente as comemorações natali-
nas “Natal Encantado”. No dia 6, 
será realizada uma festa para a 
chegada do “Papai Noel” ao dis-
trito de Moreira César, na Praça 
do Cisas.

A chegada do ‘Bom Velhinho’ 
ao centro da cidade – revitalizado 
e ainda mais agradável e seguro 
– está prevista para às 19 horas, 
com o “Paradão de Natal” e carre-
ata com saída em frente à Dokar 
Veículos (às 17 horas) e chegada 
na Praça Monsenhor Marcondes.  

Além das duas chegadas, no 
centro e no distrito, “Papai Noel” 
vai visitar a Praça da Bíblia e a Pra-
ça de Eventos do bairro Araretama.

 
“Arte Encanto Natalino”

Outra grande novidade é que 
este ano a festividade recebe o 
nome “Natal Encantado” e conta-
rá também com atrações na ‘Pra-
ça do Quartel’ – trata-se do “Arte 
Encanto Natal”, que terá shows; 
exposição de artesãos e praça de 
alimentação com food trucks.

“Todas essas novidades foram 
pensadas com muito carinho para 
atrair ainda mais pessoas aos es-
paços públicos, movimentando 
o comércio, gerando renda aos 

“Papai Noel” abre comemorações 
natalinas no centro de Pinda

artesãos e proporcionando um 
clima de alegria e de confrater-
nização a todos. Nunca devemos 
deixar de pensar naqueles que 
obtém sua renda também nesta 
época do ano”, ressalta Cláudia 
Vieira Domingues, presidente do 
Fundo Social de Solidariedade – 
idealizador deste evento, aberto 
à população.

Novos espaços
Estão programadas atrações 

em diversos espaços da cidade 
como a ‘Praça da Bíblia’ – com a 
visita do ‘Papai Noel e dos Duen-
des’, no dia 4 de dezembro; a 
igreja Matriz – que receberá uma 
‘Cantata de Natal’, no dia 6 de de-
zembro, com o “Coral e Orques-
tra de Cordas Euterpe”; a praça 
de eventos do bairro Araretama, 
com a com a visita do ‘Papai Noel 
e dos Duendes’, no dia 11 de de-
zembro; o teatro Galpão – que re-
ceberá “Nas Curvas de Elis” – um 
tributo a Elis Regina, no dia 12 de 
dezembro, às 20 horas e o Palace-
te 10 de Julho – com a ‘Orquestra 
de Cordas Euterpe’, no dia 18 de 
dezembro, em celebração ao ani-
versário da APL - Academia Pin-
damonhangabense de Letras.

Todos os eventos têm reali-
zação da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, da Subprefeitura de 
Moreira César, do Fundo Social 
de Solidariedade, com apoio da 
Acip - Associação Comercial e In-

Chegada do ‘Bom Velhinho’ será na noite desta quinta-feira (28), 
com “paradão de Natal” na Praça Monsenhor Marcondes

haverá a entronização da imagem 
de Nossa Senhora Grávida em to-
das as missas.

“Queremos convidar a comu-
nidade católica para participar 
da programação e, durante todo 
o mês de dezembro, para refletir 
sobre o nascimento do Menino 

dustrial de Pindamonhangaba. A 
partir do dia 28 de novembro, o 
comércio terá seu horário esten-
dido até às 22 horas. Na última 

segunda-feira (25), a comissão 
organizadora do evento se reuniu 
na Acip para definir os últimos 
detalhes.

Jesus. E, assim, se preparar para 
esse ponto alto do nosso calendá-
rio litúrgico”, ressaltou o pároco 
padre Kleber Rodrigues.

Reunião define 
últimos detalhes da 

festividade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise e classificação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 002/2019, em conformidade com o cronograma previsto, a 
Comissão de Seleção vem por meio deste Homologar o Resultado Final das Propostas 
dos Planos de Trabalho protocolados para análise neste certame e, ficam convocados a 
celebrar parceria nos seguintes termos, por ordem alfabética:

Com relação ao Item 13 – Serviço de Acolhimento Institucional de adolescentes, na 
modalidade abrigo institucional, de 12 a 18 anos incompletos e Item 16 – Serviço de 
Acolhimento Institucional, na modalidade Residência Inclusiva, do “Quadro de Serviços, total 
de vagas e valor global previsto” informamos que não foi protocolada nenhuma proposta 
para os serviços. Após a finalização do certame a Secretaria Municipal de Assistência 
Social tomará as providências cabíveis para não haver nenhum prejuízo à continuidade 
dos serviços e seus usuários. Não houve em tempo hábil nenhuma interposição de recurso 
contra este Edital.
CONVIDAMOS todas as entidades supramencionadas a celebrar parceria com a Secretaria 
de Assistência Social para execução dos serviços, programas e benefícios, conforme tabela 
acima. Ressaltamos que, de acordo com o item 9 “Das condições para a celebração do 
termo de Colaboração”, no subitem 9.1, as entidades interessadas têm 5 dias úteis, a partir 
da data desta publicação para apresentar todo o rol de documentação descrito no item 9.3 
do certame. Solicitamos, que protocolem a referida documentação no Setor de Parcerias e 
prestação de Contas na Secretaria de Assistência Social.

ERRATA:
Correção ao Edital de Chamamento, na página 03, item 09 onde se lê: 01.15.30 | 
08.244.0015.2074 | 01 | 510.0000 | 3.3.50.39.00 Leia-se: 01.15.30 | 08.244.0015.2074 | 
01 | 510.0000 | 3.3.50.39.00 e 01.15.30 | 08.244.0015.2074 | 02 | 510.0000 | 3.3.50.39.00

 Na página 36, no Modelo 3 (A, B e C) – Declaração do representante legal da OSC de 
inexistência de impedimento à celebração da parceria, onde se lê: Nova Prata, leia-se 
Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2019.
          

Secretária de Assistência Social
Ana Paula de Almeida Miranda

Comissão de Seleção
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019 

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise e classificação das propostas”, do 

Edital de Chamamento Público nº 002/2019, em conformidade com o cronograma 

previsto, a Comissão de Seleção vem por meio deste Homologar o Resultado Final das 

Propostas dos Planos de Trabalho protocolados para análise neste certame e, ficam 

convocados a celebrar parceria nos seguintes termos, por ordem alfabética: 

Nº Entidade  Serviços, Programas e 
Benefícios 

Nº de vagas 
concedidas 

Valor anual 
do Repasse Resultado 

1 Associação Criança Feliz São 
Gabriel (Processo nº: 31265) 

Programa 
Socioassistencial para 

famílias 

63 R$ 48.006,00 Aprovado com 
Ressalvas 

2 Associação de Caridade Santa 
Rita de Cassia de 
Pindamonhangaba (Processo nº: 
31006) 

Benefício Eventual  
Cesta Básica 

50 R$ 94.644,00 Aprovado com 
Ressalvas 

3 Associação Franciscana de 
Solidariedade (Processo nº: 
31121) 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos 

20 R$ 19.200,00 Aprovado 
Somente ajuste 

financeiro 
4 Associação de Pais e Amigos do 

Excepcionais de 
Pindamonhangaba – APAE 
(Processo nº: 31238)  

Serviço de Proteção 
Social Esp. para pessoas 
com deficiência, idosos e 

seus familiares 

205 R$ 
260.637,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

5 Associação de Pais e Amigos do 
Excepcionais de 
Pindamonhangaba – APAE 
(Processos nº: 31239) 

Programa 
Socioassistencial para 

pessoas com deficiência  

41 R$ 
154.005,84 

Aprovado com 
Ressalvas 

6 Associação do Centro de 
Convivência de Idosos “Cônego 
Nestor José de Azevedo”  
(Processo nº: 31156)  

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos 

20 R$ 19.200,00 Aprovado com 
Ressalvas 

7 Associação do Centro de 
Convivência de Idosos “Francisca 
Inácio Ribeiro” (Processo nº: 
31068) 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos 

40 R$ 38.400,00 Aprovado com 
Ressalvas 

8 Associação do Centro de 
Convivência de Idosos “Helena 
Bondioli Muassab” (Processo nº: 
30910) 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos 

40 R$ 38.400,00 Aprovado com 
Ressalvas 

9 Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba (Processo nº: 
31062) 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Criança e 
Adolescente 

105 R$ 
103.320,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

10 Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba (Processo nº: 
31063) 

Serviço de Proteção 
Social Esp. à adol. em 

cumprimento de medida 
(LA e PSC) 

90 R$ 
184.231,60 

Aprovado com 
Ressalvas 

11 Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba (Processo nº: 
31060) 

Programa 
Socioassistencial para 

famílias 

120 R$ 91.440,00 Aprovado com 
Ressalvas 

12 Associação para Auxílio da Serviço de Convivência e 90 R$ 88.560,00 Aprovado com 
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Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” (Processo nº: 
31236) 

Fortalecimento de 
Vínculos para Criança e 

Adolescente 

Ressalvas 

13 Associação 
Pindamonhangabense de Amor 
Exigente – APAMEX (Processo 
nº: 30902)  

Programa 
Socioassistencial para 

famílias 

34 R$ 25.908,00 Aprovado com 
Ressalvas 

14 Casa Transitória Fabiano de 
Cristo de Pindamonhangaba 
(Processo nº: 29481) 

Programa 
Socioassistencial para 

famílias 

156 R$ 
118.872,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

 
15 Instituto de Apoio e Acolhimento 

ao Adolescente - IA3 (Processo 
nº: 31207)  

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Criança e 
Adolescente 

90 R$ 88.560,00 Aprovado com 
Ressalvas 

16 Instituto de Apoio e Acolhimento 
ao Adolescente - IA3 (Processo 
nº: 31208) 

Programa 
socioassistencial para 

crianças e adolescentes 

125 R$ 
205.485,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

17 Lar da Criança Irmã Júlia 
(Processo nº: 31173) 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

crianças (0 a 11 anos) 

20 R$ 
504.000,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

18 Lar Irmã Terezinha (Idosos Grau 
III) (Processo nº: 30657) 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos 

(GRAU III) 

3 R$ 
108.000,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

19 Lar Irmã Terezinha (Processo nº: 
30659) 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos 

(GRAU I e II) 

25 R$ 
630.000,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

20 Lar São Judas Tadeu (Processo 
nº: 31092)  

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Criança e 
Adolescente 

110 R$ 
108.240,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

21 Lar São Vicente de Paulo 
(Processo nº: 30847)  

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos 

(GRAU I e II) 

20 R$ 504.00,00 Aprovado com 
Ressalvas 

22 Liceu Coração de Jesus  
(Processo nº: 31217) 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Criança e 
Adolescente 

100 R$ 98.400,00 Aprovado com 
Ressalvas 

23 Liceu Coração de Jesus  
(Processo nº: 31214)  

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos para Criança e 
Adolescente 

45 R$ 44.280,00 Aprovado com 
Ressalvas 

24 Serviço de Obras Sociais – SOS 
(Processo nº:31213) 

Serviço de Acolhimento 
Institucional na 

modalidade Albergue 

15 R$ 
145.000,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

25 Serviço de Obras Sociais – SOS 
(Processo nº: 31211) 

Benefício Eventual  
Cesta Básica 

100 R$ 
189.288,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

26 Serviço de Obras Sociais – SOS 
(Processo nº:31220) 

Serviço de Acolhimento 
Institucional na 

modalidade Casa de 
Passagem  

200 R$ 
125.832,00 

Aprovado com 
Ressalvas 

27 Serviço de Obras Sociais – SOS 
(Processo nº: 31218) 

Programa 
Socioassistencial para 

famílias 

27 R$ 20.574,00 Aprovado com 
Ressalvas 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 020/2019 (PMP 34834/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de adequação e implantação de faixas 
elevadas em vias (locais) do Município, com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega 
dos envelopes até dia 13/12/19 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.  

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

===================================================================
=====

ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
===================================================================

=====

Às 15 horas do dia 25 de novembro do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de 
Finanças e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. 
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva 
Araújo Ricotta, Roberto Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e 
a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos 
atos de competência deste colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a 
seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da 
presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de outubro de 2019, bem 
como a proposta orçamentária para o exercício de 2020 com o respectivo parecer favorável 
dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos informando que 
será realizado curso de capacitação para gestores e conselheiros atuantes na gestão do 
RPPS em datas e horários a serem definidos e previamente comunicados e nada mais 
havendo a tratar, a senhora Superintendente, encerrou a reunião e foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do 
Conselho de Administração e pela convidada presente.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

                         
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta                             Roberto Pereira de Souza                                
               Conselheira                                                                     Conselheiro                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                       Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                      
                                                                     Convidada

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP 
nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, 
visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 27 de dezembro de 2019.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso 
seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude de renúncia definitiva de Conselheira Tutelar Titular, vimos cancelar a convocação 
da Conselheira Tutelar Suplente Desiree Valdirene Maria Alves Moreira para a substituição 
da Conselheira Tutelar titular Juliana Bertolino durante o período de gozo de férias (05 a 19 de 
dezembro de 2019), considerando que a referida Suplente deverá ser convocada para exercer as 
funções de Conselheira Tutelar Titular.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Juliana Bertolino (05 a 19 de dezembro 
de 2019), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta 
data, a Conselheira Tutelar Suplente:

4º Arone Lúcia Gomes de Paula.

A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munida de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da substituição 
da Conselheira Titular durante o período de férias.

Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos a 5º 
Suplente, Sra. Elisângela Aparecida de Carvalho.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

 Colaborou com o texto: 
Vanessa Muassab

Pindamonhangaba rece-
be “1ª Mostra de Orquídeas” 
e venda de plantas no próxi-
mo sábado (30), das 9 às 21 
horas e no domingo (1º/12), 
das 9 às 17 horas. No domin-
go haverá bingo, a partir das 
14 horas, sendo cobrado R$ 
15 por 5 cartelas com três 
batidas cada e R$ 2 para 
cada rodada extra.

O evento é beneficente, 
parceria com a Associação 
Orquidófila, e será na Casa 
da Amizade (rua Itália, no 
Parque das Nações). A en-
trada é gratuita, mas soli-
cita-se a colaboração dos 
visitantes com a doação 
(não obrigatória) de um 
conjunto pagão e ‘mijão, 
destinado ao projeto “Ban-
co de enxovais para recém-
nascidos”.

Associação Orquidófila e Casa da Amizade 
promovem “1ª Mostra de Orquídeas”

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

O curso de cabeleireiro 
masculino promovido pelo 
SOS - Serviço de Obras So-
ciais necessita da participa-
ção de modelos voluntários 
para suas aulas práticas. Ho-
mens interessados em cortar 
seus cabelos de forma gratui-
ta podem participar sendo 
“manequim” dos alunos.

A oferta do corte acontece 
todas as segundas e quartas-
feiras, no período noturno, 
das 19 às 21 horas. Os mode-
los recebem o atendimento 
estético na própria sede do 
SOS (rua Frederico Machado, 
270 – São Benedito).

SOS busca voluntários como modelos 
em curso de cabeleireiro

Divulgação
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Literatura

“Quem mal lê, 
mal ouve, mal 
fala, mal vê.” 

Monteiro 
Lobato

Da infância 
à projeção 
pro�issional

Jovens de 
Pinda e região 
produzem livro 
de histórias 
em quadrinhos 
inspiradas 
na literatura 
de Monteiro 
Lobato

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Nesta quinta-feira (28), oito 
estudantes da Academia de Arte 
e Design Imago de Pindamo-
nhangaba farão o lançamento 
oficial de uma obra coletiva. A 
criação se trata de um livro de 
histórias em quadrinhos produ-
zidas em homenagem ao tauba-
teano Monteiro Lobato. Metade 
dos autores esteve na sede da 
Fundação Dr. João Romeiro para 
comentar as expectativas para o 
evento e contar os bastidores da 
produção.

Os jovens Ana Clara Brandão, 
Pietra Giordano, Leandro Rafael 
e João Pedro Silva comparece-
ram à redação do jornal Tribuna 
do Norte para a primeira entre-
vista sobre o exemplar “De vol-
ta ao Sítio”. Empolgados com a 
reunião, alguns deles ainda não 
se conheciam e todos se mostra-
ram engajados ao projeto. Além 
deles, outros alunos da Imago 
desenharam e escreveram nar-
rativas para o produto literário: 
André Prado, Matheus Augusto, 
Lucas Ronconi e Maria Eduarda 
Felix.

Moradores de diferentes cida-
des do Vale do Paraíba, com ida-
des entre 18 e 35 anos, os pupilos 
tem um princípio em comum: o 
gosto pela arte. Com desenvol-
tura para tornar rabiscos e cores 
em �iguras, eles foram escolhidos 
a dedo para compor o trabalho 
orientado pelos professores Wa-
nderley Ribeiro, Marcelo Lopes e 
Dorneles Reis.

A semelhança entre os escrito-
res de “De volta ao Sítio” também 
envolve outras características. A 
procura por quali�icação, para a 
maioria deles, foi viabilizada pela 
oportunidade de bolsas de estu-
do oferecida pela Imago. Moran-
do em Guaratinguetá, Ana Clara 
Brandão conheceu a instituição 
através de um anúncio em rede 
social. “Eu já desenhava e queria 
estudar sobre desenho. Quando 
�iquei sabendo de um concurso 
de bolsa, conversei com minha 
mãe para fazer a prova”, conta a 
autora da maior história do livro. 
Ao conseguir a segunda coloca-
ção no exame, ela iniciou os estu-
dos em Pinda.

Pietra Giordano, Ana Clara Brandão, Leandro Rafael e João Pedro Silva, alguns 
dos autores de “De volta ao Sítio”, estiveram na redação da “Tribuna do Norte”

Com aulas semanais e tare-
fas para desenvolver em casa, os 
integrantes da equipe levaram 
cerca de seis meses para �inalizar 
suas histórias. Como em qualquer 
processo criativo, di�iculdades 
apareceram e �izeram com que 
cada um buscasse uma solução 
de acordo com suas ideias. “Não 
sabia por onde começar. Com o 
tempo descobri que fazer direto 
pelo computador levava muito 
tempo. Também consegui encai-
xar meu estilo de mangá com o 
do Monteiro Lobato e fui fazendo 
por pedaços”, explica a taubatea-
na Pietra Giordano, de 18 anos.

O projeto foi a primeira expe-
riência “séria” dos entrevistados. 
Noções de organização, contato 
pro�issional, trabalho em equipe, 
cumprimento de prazos... Não só 
os traços em si melhoraram com 
tanta “trabalheira”, a autocon-
�iança e o crescimento pessoal 
são pontos levantados pelo quar-

teto como resultados positivos. 
Além disso, o uso de referências 
externas e a apreciação ao men-
tor, o publicitário Bruno Honda 

Leite – artista plástico, designer e 
roteirista de quadrinhos e diretor 
de design na Maurício de Souza 
Produções, aparecem nitidamen-
te como elementos de desenvol-
vimento do livro.

Para Leandro Rafael, de 21 
anos, enfrentar a timidez está na 
bagagem de aproveitamento do 
curso da Imago. “Eu era uma pes-
soa completamente fechada, até 
mesmo em casa. Agora, ainda sou 
tímido mais consigo me abrir mui-
to mais”, a�irma sorridente o pin-
dense, ciente das mudanças pos-
sibilitadas tanto pela capacitação 
quanto por seu próprio empenho.

O lançamento de “De volta ao 
Sítio” acontecerá na livraria Lei-
tura, em Taubaté. Os oito autores 
estarão no evento para divulgação 
de seus trabalhos e contato com 
o público. Entre os participantes, 
outros membros da Academia 
de Arte e Design se juntarão aos 
conhecidos e responsáveis dos 
estudantes para celebrar a �inali-
zação da proposta extensiva. “Lá 
em casa, o mais surpreso foi meu 
pai. Ele nunca tinha me falado pa-
lavras de incentivo sobre eu dese-
nhar. Quando soube, me mandou 
mensagem para seguir em frente”, 
se alegra João Pedro Silva, de 22 
anos, morador de Moreira César.

A cerimônia de lançamento 
será na próxima quinta-feira (28) 
e está prevista para começar às 
19 horas. A livraria �ica dentro do 
Taubaté Shopping (avenida Char-
les Schnneider, 1.700). A entrada 
é franca.

fala, mal vê.” 

Estudantes 
desenvolveram 
as histórias por 

completo, desde os 
elementos visuais 

até os diálogos dos 
personagens

Com liberdade criativa, a 
proposta teve como base 
as obras de Monteiro 
Lobato

Dayane Gomes
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Modalidades e suas conquistas nos “Jogos Abertos”

Atletismo - 5º lugar no Feminino
Basquete Feminino - Campeã
Ciclismo - 3º lugar no Feminino e 5º lugar no Masculino
Futebol Campo - 7º lugar no Feminino
Futsal Masculino - Vice-Campeão
Futsal Feminino - Campeã
Ginástica Artística - Vice-Campeã no Feminino e 4º lugar no Masculino
Ginástica Rítmica - Feminino 7º lugar
Malha - 3º lugar 
Natação PCD - 5 medalhas de Ouro e 8 medalhas de Bronze
Taekwondo - Campeão Copa Brasil em Natal/RN

“Jogos Abertos”: Pinda finaliza 
em 20º lugar entre 206 cidades
Prefeito Isael Domingues recebe representantes da delegação e comemora retomada do crescimento do Esporte

Pindamonhangaba voltou com 
expressivo resultado após sua 
participação no “83º Jogos Aber-
tos de São Paulo”, disputado de 
11 a 23 de novembro na cidade 
de Marília (SP). A posição de 20ª 
colocada entre 206 cidades pau-
listas trouxe bastante orgulho 
ao prefeito Isael Domingues e ao 
Secretário Antônio Macedo, que 
coordenou todo o trabalho da de-
legação pindamonhangabense, e 
representa a retomada do cresci-
mento do Esporte.

 A competição, que engloba 
31 modalidades esportivas, con-
tou com a participação de 14 mil 
atletas. “Esse trabalho começou 
quando reativamos o Fundo de 
Apoio ao Esporte que tinha sido 
exterminado e hoje, com mais re-
cursos financeiros, voltamos aos 
pódios e resgatamos o amor do 
pindamonhangabense pelo Es-
porte”, afirmou o prefeito.

 Para o secretário Macedo, o 
trabalho dos gestores e professo-
res, aliado ao fato de manter sua 
equipe animada e entrosada é um 
dos segredos do sucesso. “Embo-
ra sempre estejamos cobrando 

mais investimentos ao esporte, 
nossa receita ainda é muito tími-
da frente a muitas cidades do Es-
tado. Ainda assim ficamos à fren-
te de Campinas e Guarulhos que 
são grandes potências. Provamos 
que estamos no caminho certo”.

 No último dia 25 (segunda-
feira), o prefeito recebeu alguns 
representantes da delegação e 
cumprimentou a todos pelo em-
penho. Ele ressaltou que acredita 
no esporte e que investe desde a 
categoria de base, incentivando o 
lazer e competições até o esporte 
de alto rendimento, como o ciclis-
mo que hoje está brilhando nova-
mente.

Participaram do evento no 
gabinete do prefeito a diretora 
de Esportes, professora Bruna 
Muassab, o gestor regional pro-
fessor Dante Guerrero e o secre-
tário adjunto de Governo, Alexan-
dre Pió.

 Além de atletas dos “Jogos 
Abertos”, também participaram 
as crianças do TaeKwonDo, que 
apesar da pouca idade foram 
campeões da “Taça Brasil” da 
modalidade. 
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Basquete feminino foi campeão dos “Jogos Abertos”

Atletas de diversas modalidades foram recebidos no Gabinete, na segunda (25)


