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Aulas presenciais da Rede Municipal 
de Ensino só serão retomadas em 2021
Decisão foi tomada após consulta feita pela Secretaria Municipal de Educação, com pais de alunos e professores

Pindamonhangaba aguarda 
o decreto estadual atualizado e 
consulta pública da Rede Esta-
dual sobre o retorno das aulas 
e atividades presenciais neste 
ano letivo, para fi nalizar seu 
decreto versando sobre o tema. 
Contudo, a Rede Municipal de 
Ensino, com base em consulta 
pública realizada durante este 
mês de setembro, já defi niu 
que não retorna com as aulas 
presenciais neste ano.

Ao todo, 1038 profi ssionais (94,27%) e 8681 responsáveis (84%) foram contrários ao retorno das aulas e ati vidades presenciais neste ano

Governo de SP abre 
150 vagas do programa 
Novotec Expresso em 
Pindamonhangaba

O Governo do Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em 
parceria com o Centro Paula Souza e Secretaria 
da Educação, está com 150 vagas para cursos 
rápidos e gratuitos de qualifi cação profi ssional do 
programa Novotec Expresso em Pindamonhanga-
ba. Ao todo, são 900 oportunidades na região. O 
aluno pode se inscrever até o dia 23 de setembro 
pelo site www.novotec.sp.gov.br.O programa Novotec Expresso é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública

Obras nas 
rodovias 
seguem em 
andamento no 
Vale do Paraíba

São Paulo manteve o crono-
grama de obras de infraestru-
tura nas rodovias da região do 
Vale do Paraíba mesmo diante 
de um cenário pandêmico. 

Os trabalhos realizados pela 
Secretaria Estadual de Logís-
tica e Transportes (SLT) não 
foram paralisados sequer nos 
meses de quarentena mais in-
tensa (março e abril).
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PÁG. 2Obras melhoram as condições das rodovias e contribuem para a geração de novos postos de trabalho
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Divulgação

Divulgação

Estado cadastra 
profi ssionais da cultura 
para renda emergencial

Projeto “Pizza 
Literária” desperta 
gosto pela leitura
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Detran lança 
‘Motofretista 
Seguro’ na 
Semana Nacional 
de Trânsito

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio do Detran.SP, 
lançou na segunda-feira (21) uma 
iniciativa pioneira que possibilita 
crédito, facilidades de fi nancia-
mento e formação para os moto-
fretistas, investindo na construção 
de uma rede de proteção para a ca-
tegoria. O “Programa Motofretista 
Seguro” oferece ainda oportuni-
dade de regularização da docu-
mentação necessária para o exer-
cício mais seguro da profi ssão.

PÁG. 2
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É preciso falar sobre saúde mental
  
Em reforço à campanha “Setembro Amarelo” voltamos a abordar 

o tema saúde mental. De acordo com dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), anualmente, cerca de 800 mil pessoas no mundo 
tiram a própria vida, e um número ainda maior tenta o suicídio.

Somente no Brasil, estima-se que aconteçam 12 mil suicídios to-
dos os anos - tragédia que afeta famílias e comunidades, com efeitos 
duradouros sobre as pessoas que vivenciam o luto inesperado. Mui-
tos casos podem ser motivados por depressão.

Pelo número de casos no País, a Associação Brasileira de Psiquia-
tria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, criou, desde 
2014, a campanha nacional Setembro Amarelo, que marca o mês da 
prevenção ao suicídio, ao adotar medidas que promovam o diálogo 
sobre o tema e, sobretudo, a identifi cação distúrbios psiquiátricos 
com indicação de tratamento.

Em ano de pandemia do novo coronavírus, especialistas alertam 
sobre o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes. 
A saúde mental durante um momento como esse, que ainda exige 
distanciamento social, tende a ser ainda mais afetada por transtor-
nos psiquiátricos, a exemplo de depressão, ansiedade, e sintomas de 
estresse agudo.

Em tempos de isolamento, olhar pra dentro de si e observar alguns 
fatores pode ser o diferencial para uma sanidade mental saudável.

É importante ter equilíbrio. O equilíbrio vem quando conseguimos 
dosar a quantidade de estresse que temos com momentos de lazer e 
que proporcionam prazer, então é necessário fazer um balanço, por 
exemplo, se estou trabalhando muito e até tarde por causa do home 
offi  ce, então tentar deixar um momento no dia para relaxar, talvez 
ouvir uma música que goste, tomar um banho relaxante.

O sono é um fator primordial pra manter a saúde emocional. Bus-
que ter horário pra dormir e acordar, fazer um ritual para o sono 
antes de dormir e se desligar com antecedência de telas de celular, 
TV, tablets. Pode também fazer um exercício de respiração profunda, 
relaxamentos ajudam muito na indução do sono.

Ter como base uma alimentação balanceada, com alimentos nu-
tritivos irá auxiliar você no bem-estar. Praticar exercícios físicos re-
gularmente, mesmo em casa, pois são responsáveis pela liberação de 
neuro-hormônios que auxiliam na sensação de prazer e bem-estar.

Conversar com pessoas, mesmo que seja a distância, faz nos sen-
tirmos conectados, e isso é muito importante para enfrentar senti-
mentos de solidão e sentir que pertencemos a um lugar.

Divulgação

Divulgação

A “Princesa do Litoral Paulista”, a bela cidade 
de Santos, viu nascer em 1884 um dos seus fi lhos 
mais ilustres: MARTINS FONTES, Médico que de-
senvolveu toda uma vida de amor e dedicação ao 
próximo, verdadeiro. Discípulo de Hipócrates,e 
Poeta de recursos variados, deixou uma obra vas-
ta,constituída de mais de duas mil poesias,abran-
gendo modalidades diversas como: lirismo, epo-
péia e fi losofi a.

A sua fama de ser humano com alto espírito 
humanitário, corria  por toda parte, e a respeito

disso ele escreveu numa carta à poetisa Co-
lombina, demonstrando a sua incrível capacida-
de de amar: “A minha bondade não provém da  
esperança, é sòmente piedade, uma piedade in-
fi nda, um carinho profundo por tudo quanto vive 
e sofre nesse mundo”.

Deixou várias obras publicadas, entre as 
quais se destacam: “Verão”(1927), “Boêmia Ga-
lante”(1924), “A Flauta Encantada” (1936). Guar-
do, com muito carinho, uma Antologia preciosa 
: “Brasil !Vulcão Verdeal”, editada em 1956, com 
belas poesias do Poeta Santista que escrevia com 
estilo elegante e linguagem exuberante. Era um 
erudito que emocionava, bem longe das raias do 
pedantismo fútil. As suas frases escorreitas, em 
estilo sublime, eram plenas de sentimentos ele-
vados de amor, fraternidade humana e sobretu-
do orgulho da nossa Pátria (tão em falta nos dias 
atuais), como escreveu:

“Ah!Compreendo as razões múltiplas e diretas,
Porque nós no Brasil somos todos Poetas.
Dá-nos orgulho ver que a natureza encerra,
Dentro de um só país, toda a glória da terra!
E, nào se pode ter júbilo mais profundo
Do que sentir que é a Pátria o coração do Mundo!”.

Realmente, o que mais encanta na obra de 
MARTINS FONTES é a brasilidade da sua Poe-
sia,fato constatado pelos estudiosos da sua obra, 
como a Acadêmica-Poetisa Cidoca da Silva Velho,-
de S.Luiz do Paraitinga , que escreveu sobre esse 
vate invulgar, uma monografi a linda  e profunda. 
O soneto que abaixo transcrevo mostra esse sen-
timento elevado do Grande Poeta que distribuiu 
entre os seus semelhantes o pão da bondade, mi-
tigando o sofrimento de muitos:

“DOLOR.
Amo! Adoro o Brasil candentemente!
E, condói vê-lo sempre envilecido,
Sem que o conduza um fi lho bem nascido,
Flor da Terra, bem mais do que da gente.

Ante a sua imponência,em alarido,
Estremeço de orgulho! E, de repente,
Como quem de uma afronta se ressente,
A encantação transmuda-se em brandura.

Faz-me ulular o cínico atentado
Com que a mediocridade oportunista
Ofende, e  lesa, e avilta este Eldorado,
 
Cujo fulgor solar ofusca a vista,
E não foi, para a glória governado
Por um Deus Tropical, Profeta-Artista!”.

Em 1937, o Poeta partiu para a eternidade.
Quanta falta fazem os espíritos de luz, como

MARTINS FONTES, nesse país dominado pela 
mediocridade e incompetência de alguns que 
cometem o crime de lesa-pátria, tranquilamente 
navegando no mar da impunidade!

            Ave, MARTINS FONTES, honra da Lite-
ratura Brasileira!

MARTINS FONTES: UM GRANDE MÉDICO-POETA

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)
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Os professores de Língua Por-
tuguesa do 6º e 7º ano da escola 
Prof José Wadie Milad, Matheus 
Oliveira Vieira e Suzan Correa 
Monreal, em parceria com a Sala 
de Leitura e juntamente com a 
professora Patrícia de Fátima 
Mandú dos Santos, resolveram 
inovar nesta época de pandemia 
e de aulas on line.

Foi idealizado o projeto de 
“Pizza Literária”, despertando 
o sabor pela leitura. O evento 
ocorreu de forma remota e on-
line onde os alunos puderam 
apresentar aos ouvintes o livro 
de sua preferência, transpondo 
a capa para a caixa da pizza e 
no seu interior o resumo plane-
jado em oito parágrafos traba-
lhando aspectos matemáticos.

Toda atividade estruturada 
em competências socioemocio-
nais previstas pela BNCC e o 
Currículo Paulista. Nesta ativi-
dade o aluno também teria que 
pensar o sabor da decoração de 
sua pizza para encantar os pre-
sentes no universo virtual.

A escola conseguiu a parceria 
com uma pizzaria do bairro que 
presenteou as quatro melhores 
apresentações. A prática deu tão 
certo que a ideia foi divulgada 
em uma ATPC da área de lingua-

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio do Detran.SP, 
lançou na segunda-feira (21) 
uma iniciativa pioneira que 
possibilita crédito, facilidades 
de fi nanciamento e formação 
para os motofretistas, investin-
do na construção de uma rede 
de proteção para a categoria. O 
Programa Motofretista Seguro 
oferece ainda oportunidade de 
regularização da documenta-
ção necessária para o exercício 
mais seguro da profi ssão.

A categoria contará com be-
nefícios para aquisição de equi-
pamentos de segurança (EPIs), 
essenciais para a prática do 
trabalho. Para se ter uma ideia, 
segundo pesquisa da Rede Lucy 
Montoro, 57% das vítimas de 
trânsito com sequelas são moto-
ciclistas e, hoje, os acidentes en-
volvendo esse modal são quatro 
vezes superior aos de carros. O 
anúncio foi feito pelo governa-

São Paulo man-
teve o cronogra-
ma de obras de 
infraestrutura nas 
rodovias da região 
do Vale do Paraíba 
mesmo diante de 
um cenário pan-
dêmico. Os tra-
balhos realizados 
pela Secretaria 
Estadual de Logís-
tica e Transportes 
(SLT) não foram 
paralisados se-
quer nos meses de 
quarentena mais 
intensa (março e 
abril).

Atualmente, 
na região do Vale 
há 10 interven-
ções em andamento. No Estado, 
são 132 obras. Duplicação de 
rodovias, faixas adicionais, mar-
ginais, novas pistas e recapea-
mentos de trechos existentes 

Obras nas rodovias seguem em 
andamento no Vale do Paraíba

Na Semana Nacional de Trânsito, Detran lança ‘Motofretista Seguro’
Programa vai capacitar motofreti stas, facilitar compra de motos e regularizar documentos em SP

dor João Doria, durante entre-
vista coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes.

Durante a pandemia de Co-
vid-19, observa-se um aumen-
to desses profi ssionais no setor 
informal, provocado pela per-
da de emprego. Dessa forma, 
muitos passaram a utilizar a 
motocicleta para entrega e dis-
tribuição de encomendas como 
complemento de renda.

Cerca de 25 mil motofretis-
tas serão contemplados com a 
novidade, que compõe o con-
junto de ações do Governo para 
marcar a Semana Nacional de 
Trânsito (de 18 a 25 de setem-
bro). Neste ano, a campanha 
tem como mote “Sem Respeito 
Não Dirija”.

Como participar
Os motofretistas que preci-

sam regularizar a situação da 
CNH, devem se inscrever no pro-

grama, por meio do site www.
motofretistaseguro.sp.gov.br/ e 
ingressar no curso de formação 
desenvolvido pelo Detran. Além 
disso, é preciso cumprir alguns 
requisitos, como: idade mínima 
de 21 anos; ter CNH; e exercer 
atividade remunerada.

Os condutores que já estão 
com a CNH regularizada, pode-
rão ter acesso a linhas de crédi-
to especiais junto ao Banco do 
Povo Paulista (BPP) e o Sebrae 
para aquisição de motos e equi-
pamentos, além de condições 
diferenciadas de fi nanciamen-
tos com empresas parceiras do 
Programa. Os condutores que 
realizaram cursos de formação 
há mais de cinco anos poderão 
contar ainda com a reciclagem 
da formação. Para dar anda-
mento à solicitação, basta pre-
encher o cadastro no portal 
www.motofretistaseguro.sp.
gov.br e seguir as orientações.

são alguns dos serviços que es-
tão sendo realizados. As obras, 
além de benefi ciar diretamente 
na mobilidade de quem viaja 
pelas rodovias que cortam os 

municípios do Vale do Paraíba, 
contribui na geração de postos 
de trabalho. Somente para a re-
gião, foram mais de 3.047 novos 
empregos.

Projeto “Pizza Literária” 
desperta gosto pela leitura

gem e códigos replicada para to-
dos os professores da Diretoria 
de Pindamonhangaba. Tudo isso 
se deve ao grande engajamento 
dos alunos, o trabalho de plane-
jamento integrado dos professo-
res e o apoio dado pela equipe 
gestora que permite inovações e 
aprendizagens signifi cativas.

O projeto ainda terá a 2ª edi-
ção nos mesmos moldes com 
outras turmas.
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cidade
Aulas presenciais da Rede Municipal 
só serão retomadas em 2021

O Governador João Doria 
confirmou na sexta-feira (18) 
que o plano da retomada op-
cional de aulas presenciais es-
calonadas está mantido para o 
dia 7 de outubro para alunos 
do Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede 
estadual.

Para as escolas que atendem 
alunos do Ensino Fundamen-
tal, a data prevista de retorno 
foi alterada dia 3 de novembro. 
Tanto o calendário de retomada 
presencial como a realização de 
atividades de reforço nas esco-
las municipais, estaduais e pri-
vadas podem ou não ser autori-
zadas pelas prefeituras. 

O Governo decidiu iniciar o 
retorno pelos alunos matricula-
dos no Ensino Médio, EJA e nos 
Centros de Educação de Jovens 
e Adultos (CEEJA) porque são os 
ciclos de ensino que podem ser 
mais afetados pela evasão esco-
lar, prejudicando os estudantes 
mais vulneráveis. 

Decisão foi tomada após consulta popular feita pela Secretaria Municipal de Educação, com pais de alunos e professores
Pindamonhangaba aguarda 

o decreto estadual atualizado e 
consulta pública da Rede Esta-
dual sobre o retorno das aulas 
e atividades presenciais neste 
ano letivo, para finalizar seu 
decreto versando sobre o tema. 
Contudo, a Rede Municipal de 
Ensino, com base em consulta 
pública realizada durante este 
mês de setembro, já definiu que 
não retorna com as aulas pre-
senciais neste ano.

A consulta pública foi reali-
zada de acordo com a Resolução 
SEDUC 61, de 31 de agosto de 
2020, que edita normas comple-
mentares sobre a retomada das 
aulas e atividades presenciais 
nas instituições de educação bá-
sica, no contexto da pandemia 
de covid-19 e nos termos do Ar-
tigo 6º, do Decreto 65.061, de 13 
de julho de 2020 que, em seu ar-
tigo 3º ressalta que “a oferta de 
atividades presenciais nos ter-
mos desta Resolução deverá ser 
precedida de consulta à comu-
nidade escolar quanto às suas 
preocupações e proposições 
para a retomada das atividades 
presenciais”. E, no seu parágra-
fo primeiro diz: “para fins desta 
Resolução, considera-se comu-
nidade escolar o conjunto de es-
tudantes, de responsáveis pelos 
estudantes, de professores e dos 
demais profissionais que traba-
lham na unidade escolar”.

Por isso, a Secretaria Munici-
pal de Educação realizou duas 
pesquisas: uma com os profis-
sionais e outra com os respon-
sáveis pelos alunos. A primeira 
contou com a adesão de 1.101 
profissionais, sendo o questio-
nário disponibilizado por meio 
do “google forms” no período 
de 27 de agosto a 01 de setem-
bro. A segunda, com os pais e 
responsáveis pelos estudantes, 
foi realizada de 2 a 13 de se-
tembro, também por meio digi-
tal (sendo que aqueles que não 
teriam acesso puderam utilizar 
os computadores das unidades 
escolares para participarem). 
No total, 9.798 responsáveis res-
ponderam essa pesquisa (lem-
brando que a Rede conta com 
14 mil alunos, e muitos pais e 
responsáveis têm dois ou mais 
filhos matriculados).

Como resultado, 1038 profis-
sionais e 8681 responsáveis fo-
ram contrários ao retorno das 
aulas e atividades presenciais 
neste ano. Esses números equi-
valem a 94,27% dos profissio-
nais e 89% dos responsáveis.

Já a respeito dos ensinos es-
tadual e particular, a Rede Mu-
nicipal e o Comitê de Enfrenta-
mento ao Covid-19 aguardam 
a apresentação das respectivas 
consultas públicas. Represen-
tantes da Apeoesp (Sindicato 
dos Professores do Ensino Ofi-
cial do Estado de São Paulo) 
estiveram, na última semana, 
em reunião com o Comitê de 
Enfrentamento ao Covid-19 e 
se disponibilizam a ouvir os 
responsáveis pelos estudan-
tes da Rede Estadual regular e 
EJA (Ensino de Jovens e Adul-
tos). Para tanto, lançaram uma 
pesquisa por meio também do 
“google forms”. Ao término da 
pesquisa, haverá nova reunião 
com o Comitê de Enfrentamen-
to ao Covid-19 para apresenta-
ção dos dados e embasamento 
do decreto final de Pindamo-
nhangaba sobre o tema.

Governo de SP mantém volta opcional às 
aulas do Ensino Médio para 7 de outubro

Ensino fundamental tem retorno presencial alterado para 3 de novembro; medidas de reforço 
escolar podem ser adotadas em qualquer etapa

As unidades devem apre-
sentar planos de retomada à 
Secretaria da Educação e às Di-
retorias Regionais de Ensino. 
Estudantes e profissionais com 
doenças crônicas ou fatores de 
risco devem permanecer em 

casa, cumprindo atividades re-
motas. 

Autonomia 
A volta às aulas está condi-

cionada à autorização dos pre-
feitos de cada um dos 645 muni-
cípios paulistas. As prefeituras 

são autônomas para decidir 
se vão ou não acompanhar 
o cronograma estadual. Os 
municípios podem adotar ca-
lendários mais restritivos, de 
acordo com dados epidemioló-
gicos locais. 

As atividades opcionais de 
acolhimento e recuperação, 
autorizadas desde o dia 8 de 
setembro pelo Governo de São 
Paulo, podem ter continuidade 
desde que também autorizadas 
pelas prefeituras. 

A reabertura deve respeitar 
limites máximos de alunos e 
protocolos sanitários. Nas redes 
privadas e municipais, a educa-
ção infantil e os anos iniciais 
do ensino fundamental po-
dem ter até 35% dos alunos 
por dia em atividades presen-
ciais. Para os anos finais dos 
ensinos fundamental e médio, 
o limite máximo é de 20%. Na 
rede estadual, só é permitido 
o atendimento de até 20% em 
todas as etapas.  

Divulgação

Divulgação

Vigilância Epidemiológica de Pinda divulga 48 novos 
casos de covid-19, 3 óbitos e 45 recuperados
A Vigilância Epidemiológica de 

Pindamonhangaba divulga, em seu 
boletim número 188, nesta segun-
da-feira (21), 48 casos novos de co-
vid-19 e 45 pacientes recuperados. 
Também registra 3 óbitos, sendo 
dois confirmados para covid-19, nos 
bairros Bem Viver e Andrade, e um 
óbito suspeito, de morador do San-
tana. A Prefeitura lamenta as mortes 
e se solidariza com os familiares das 
vítimas.

Os novos casos são dos bairros: 
Andrade, Araretama, Azeredo, Bos-
que, Cidade Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Goiabal, Laerte Assunção, 
Lessa, Mantiqueira, Mombaça, Ouro 
Verde, Padre Rodolfo, Parque São 
Domingos, Santa Luzia, Santana, São 
Benedito, Shangri-la, Terra dos Ipês, 
Vila Rica, Vila São Benedito e Vila São 
Paulo.

Os pacientes recuperados são dos 

bairros: Araretama, Azeredo, Bela Vis-
ta, Bem Viver, Campo Belo, Campos 
Maia, Centro, Cidade Jardim, Galega, 
Jardim Cristina, Jardim Eloyna, Lessa, 
Maricá, Mombaça, Moreira César, Pa-
sin, Santa Luzia, São Benedito, Triân-
gulo, Vila São João e Vista Alegre.

Com os números de hoje, Pinda 
chega a 2102 pacientes testados po-
sitivos para coronavírus desde o início 
da pandemia na cidade. Hoje, temos 
41% de ocupação de leitos de enfer-
maria e 41% de ocupação de leitos de 
UTI, somando redes pública e particu-
lar. O índice de isolamento na cidade 
está em 45%.

De acordo com o Plano São Paulo, 
Pindamonhangaba está na faixa ama-
rela, mas todos os cuidados devem ser 
tomados para o retorno consciente. 
Evite aglomerações, use máscara, hi-
gienize as mãos constantemente. Faça 
a sua parte e proteja-se.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários de lotes do 
Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária vem, pela presente, convocar Vossas 
Senhorias para a Assembleia Ordinária, nos termos adiante.
Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de lotes interessados 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES 
E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, nos termos do 
artigo 4º do Estatuto Social desta Associação, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2020, com 
início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 dos proprietários e/ou 
adquirentes de lotes do Condomínio Colonial Village II ou 19:30 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes,  a ser realizada em Local “Aberto” nas dependências do 
Loteamento Residencial Colonial Village II – Pindamonhangaba – SP, mais precisamente, na 
quadra poliesportiva, seguindo todos os protocolos sanitários, tais como, “ disponibilização de 
álcool em gel ”, “ uso obrigatório de máscara ” e “ distanciamento entre os presentes ”, para tal 
fi m, temos a “autorização” da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, que  através do seu 
“ Comitê de Enfrentamento ao COVID-19” não se opôs a realização da “Assembleia Ordinária  
Presencial”, conforme manifestação no processo 21.254/2020 do site “1doc” da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.  A referida Assembleia tem a fi nalidade de deliberar sobre os 
seguintes assuntos:
01 – Prestação de contas referente ao ano de 2019;
02 – Aprovação do orçamento para o ano de 2020;
03 – Aprovação do novo valor da contribuição mensal para a Associação; 
04 – Aprovação futuras benfeitorias na área de segurança; 
05 – Unifi cação e desmembramentos dos Lotes; 
06- E demais proposições surgidas na assembleia;
Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados por procuradores 
com poderes específi cos para tanto, nos termos do artigo quarto do estatuto.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2020.

RUBENS FREIRE GONÇALVES
Presidente

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
estará no próximo dia 30 de setembro de 2020 as 15h, na Câmara de 
Vereadores para Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 2º 
Quadrimestre de 2020.Todos estão convidados.

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2020 (PMP 2369/2020) 
- Para Aquisição de Materiais de Serralheria, com entrega dos 
envelopes até dia 07/10/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2020 (PMP 4108/2020) 
- Para Aquisição de Materiais para atender o setor de Serralheria, 
com entrega dos envelopes até dia 07/10/2020 às 14h e início da 
sessão às 14h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2020 (PMP 5904/2020) 
– Para Contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviço, com profi ssional devidamente cadastrado e habilitado 
no Conselho regional de medicina veterinária, com fornecimento 
de material e mão de obra na especialidade veterinária, para 
realização de Cirurgia de Pan-histerectomia ou orquiectomia de 
felinos e caninos, mantendo a proporção do número de cirurgias 
em 10% de machos e 90% de fêmeas, pelo período de 12 (doze) 
meses, com entrega dos envelopes até dia 05/10/2020 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 
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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 24.217/2020 – SMCT-DEC
Doador: ATIV COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. Donatário: Município 
de Pindamonhangaba. Objeto: doação de materiais para construção do 
monumento na Rotatória João do Pulo – localizada na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, altura do nº 2500, em homenagem ao atleta 
pindamonhangabense: João Carlos de Oliveira, conhecido como João do 
Pulo, no valor total estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da 
assinatura: 14/09/2020.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 24.217/2020 – SMCT-DEC
Doador: IRINEU MIGLIORINI. Donatário: Município de Pindamonhangaba. 
Objeto: doação de serviço de concepção, projeto e construção de 
monumento em homenagem ao atleta pindamonhangabense: João Carlos 
de Oliveira, conhecido como “João do Pulo”, que fi cará situado a Rotatória 
João do Pulo – Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, altura do nº 
2500. Valor total R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da assinatura: 
21/08/2020.

As queimadas, que já devas-
taram mais de 15% do Pantanal, 
contrastam com a comemora-
ção do “Dia da Árvore”, em 21 
de setembro. Em meio a esse 
cenário, a EDP, empresa que 
atua em toda a cadeia de valor 
do setor elétrico, lançou a cam-
panha “Uma árvore conta”, na 
qual a cada cliente que aderir 
à fatura de energia digital, uma 
muda de árvore de espécie na-
tiva será plantada no Pantanal. 
A ação vale para as áreas de 
concessão onde a empresa atua 
na distribuição de energia, em 
São Paulo e no Espírito Santo. A 
Campanha estará válida duran-
te a semana em que se comemo-
ra o Dia da Árvore ou até com-
pletar a meta de 2.500 cadastros 
da conta por e-mail.

Adesão à fatura digital da conta de energia 
pode ser revertida no plantio de árvores
Criada pela EDP, campanha “Uma árvore conta” busca miti gar os danos causados 
pelas queimadas a este importante bioma

Atualmente, a EDP tem mais 
de 783 mil clientes da área de 
concessão em São Paulo e no 
Espírito Santo cadastrados para 
receber a fatura de energia elé-
trica de forma virtual, cerca de 
22% do total de consumidores 
– um dos melhores índices do 
setor elétrico brasileiro.  Gra-
ças a isso, cerca de 649 árvores 
são poupadas de corte a cada 
ano, contribuindo para a absor-
ção de aproximadamente 105,8 
tCO2 da atmosfera em seus pri-
meiros anos de vida.

“A situação do Pantanal tem 
atraído a atenção de todo o 
mundo. A sociedade pode aju-
dar com ações e, por isso, fi ze-
mos esse desafi o do bem aos 
nossos clientes, para que todos 
tenham a possibilidade de se 

envolver nesta causa e dar a sua 
contribuição. Temos um com-
promisso global com a redução 
das emissões de gases do efeito 
estufa e queremos utilizar esta 
iniciativa para conscientizar a 
todos sobre a importância da 
preservação do meio-ambien-
te”, afi rma Marney Antunes, di-
retor da EDP.  

Ao aderir ao envio virtual, 
além de contribuir para a pre-
servação do meio ambiente, de-
vido à diminuição do uso de pa-
pel, o cliente recebe sua conta 
com maior antecedência, tendo 
mais praticidade e comodidade. 
“Desde o início da pandemia da 
Covid-19 registramos um au-
mento de 11% na adesão à fatu-
ra por e-mail e entendemos que 
este serviço também contribui 

para dar mais segurança à po-
pulação neste contexto de isola-
mento social”, diz João Brito.

Em junho, a EDP assumiu o 
compromisso de garantir que, 
até 2030, 100% da energia ge-
rada pela Empresa seja de ori-
gem renovável, contribuindo 
para que o aquecimento global 
não exceda 1,5°C. Isso foi feito 
por meio da adesão ao Business 
Ambition for 1,5ºC – Our Only 
Future, da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). A Compa-
nhia também aderiu ao Reco-
ver Better, iniciativa global que 
propõe a governos e empresas 
de todo o mundo alinhar seus 
esforços de recuperação e ajuda 
econômica relacionados à crise 
da Covid-19, com base nos mais 
recentes estudos climáticos.

Como aderir à conta 
por e-mail

O cadastro para receber 
a fatura por e-mail é bem 
simples e pode ser reali-
zado a qualquer momento 
por meio do site EDP Onli-
ne (www.edponline.com.
br) ou usando o aplicati-
vo EDP Online, disponível 
em todas as plataformas 
de smartphones e tablets. 
Também é possível se ca-
dastrar via Serviço de 
Atendimento ao Consu-
midor (SAC), no 0800 721 
0123 em São Paulo, com 
ligação gratuita e 24 horas. 
Nos canais, o cliente ainda 
pode optar pelo recebi-
mento virtual dos Avisos 
de Manutenção Programa-
da e outras comunicações 
da Companhia.

Iniciativa da Secretaria 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência já 
disponibiliza mais de 10 
obras literárias em libras, 
legenda, áudio, imagem e 
leitura simples

Nesta terça, 22, a Se-
cretária de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com De-
fi ciência, Célia Leão, irá 
anunciar quatro obras li-
terárias acessíveis no seu 
mais variado formato (li-
bras, legenda, áudio, ima-
gem e leitura simples). 
São elas: “Come, menino”, 

SP anuncia obra de Clarice Lispector e 
outros títulos em formatos acessíveis

de Letícia Wierzchowski; 
“A Mulher que Matou os 
Peixes”, de Clarice Lispec-
tor; “Um Sonho no Caroço 
de Abacate”, de Moacyr 
Scliar e “A Aldeia Sagra-
da”, de Francisco Marins.

Por meio de live trans-
mitida nas redes sociais 
do GovernoSP, o evento 
online, que acontece às 
10h, contará com a pre-
sença do Secretário de 
Estado da Educação, Ros-
sieli Soares, Secretário de 
Estado da Cultura, Sergio 
Sá Leitão, Coordenadora 

Geral da ONG Mais Dife-
renças, Carla Mauch e a 
intérprete de Libras Nara 
Oliveira.

Com o objetivo de 
proporcionar o acesso de 
pessoas com defi ciência 
ao mundo da literatura, 
a Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência (SEDP-
cD) já disponibiliza em 
seu site 13 obras literá-
rias acessíveis. Ação faz 
parte do programa Leitu-
ra Inclusiva.

As obras, que podem 
ser acessadas no site 
http://www.pessoacomde-
ficiencia.sp.gov.br/livros
-acessiveis/, contribuem 
com a equiparação de 
oportunidades e o forta-
lecimento das políticas, 
programas e projetos rela-
tivos aos direitos das pes-
soas com defi ciência, com 
ênfase no acesso ao livro 
e à leitura, introduzindo a 
questão da acessibilidade 
e inclusão, de forma arti-
culada e transversal.

Leitura Inclusiva
O programa da SEDPcD, 

em parceria com o Centro 
de Tecnologia e Inovação 
(CTI) e a ONG Mais Diferen-
ças, por meio da Emenda 
Parlamentar nº 8246/2018 
de autoria do ex-deputado 
Roberto Tripoli (PV), ga-
rante o acesso de todas as 
pessoas aos livros acessí-
veis, que possuem diversos 
recursos de acessibilidade, 
como narração e texto em 
português, audiodescrição 
e animação das imagens, 
tradução e interpretação 
em Libras e leitura fácil - 
que traz adequações em 
relação à linguagem, con-
teúdo e forma para am-
pliar a compreensão.

A iniciativa prevê ainda 
a realização de ofi cinas de 
formação e sensibilização 
de profi ssionais da educa-
ção, cultura, assistência so-
cial, bibliotecários, media-
dores de leitura e outros 
profi ssionais interessados 
às práticas acessíveis e in-
clusivas voltadas à leitura.
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O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
em parceria com o Centro Paula 
Souza e Secretaria da Educação, 
está com 150 vagas para cursos 
rápidos e gratuitos de qualifica-
ção profissional do programa 
Novotec Expresso em Pinda-
monhangaba. Ao todo, são 900 
oportunidades na região de São 
José dos Campos. O aluno pode 
se inscrever até o dia 23 de se-
tembro pelo site www.novotec.
sp.gov.br.

Na região, os municípios 
contemplados com as turmas 
são: Caraguatatuba, Guaratin-
guetá, Pindamonhangaba, São 
José dos Campos, São Sebastião 
e Taubaté, com opções de cur-
sos como Princípios do Empre-
endedorismo, Vendas em Redes 
Sociais, Produção Multimídia, 
Recepção e Atendimento ao 
Cliente, Excel Básico, Informá-
tica Básica, Introdução à Pro-
gramação de Computadores, 
Comunicação e Projeto de Vida 
para o Mercado de Trabalho, 
Noções de Cibersegurança, Ope-
rador de Telemarketing e Cria-
ção de Conteúdos para Redes 
Sociais.

O programa Novotec é volta-
do aos alunos do ensino médio 
da rede pública e oferece cur-
sos desenvolvidos para alinhar 
as demandas atuais do mercado 

de trabalho com as necessida-
des dos jovens por profissiona-
lização mais rápida. Neste ano, 
o Novotec Expresso está com 
duas novidades: carga horária 
total de 90 horas em três meses 
e formato semipresencial, com 
cursos nas áreas de Gestão e 
Negócios, Tecnologia da Infor-
mação e Produção Cultural e 
Design.

A maior parte da carga ho-
rária será realizada online e 
ao vivo na plataforma Micro-
soft Teams, além de encontros 
presenciais organizados pelas 
unidades escolares, respei-
tando os protocolos de saúde 
e segurança dos estudantes, 
docentes e demais funcioná-
rios. Os encontros presenciais 
poderão ser aulas pontuais 
em laboratórios, visitas de 
campo, palestras e atividades 
de integração.

As inscrições devem ser fei-
tas até o dia 23 de setembro pelo 
site www.novotec.sp.gov.br. A 
quantidade de vagas por Região 
Administrativa e curso está dis-
ponível para consulta em: ht-
tps://www.saopaulo.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2020/09/
novotec-vagas-por-municipio.
pdf.

Em Pindamonhangaba, os 
cursos do Novotec Express são 
ofertados por meio de parceria 
com a Etec.

Estado cadastra profi ssionais da 
cultura para renda emergencial
O governo do Estado de 

São Paulo já iniciou o cadas-
tramento de profissionais da 
cultura para o pagamento 
da renda básica emergen-
cial prevista pela Lei fede-
ral 14.017/2020 – conhecida 
como Lei Aldir Blanc. Tam-
bém está sendo realizado o 
cadastramento de espaços 
e instituições culturais que 
poderão receber o subsídio, 
a ser pago pelas prefeituras, 
informou o deputado Edmir 
Chedid (DEM).

O total de recursos finan-
ceiros destinados é de R$ 566 
milhões, sendo que o Estado 
recebeu diretamente R$ 264 
milhões e já teve seu plano 
de ação aprovado pelo Minis-
tério do Turismo. Deste mon-
tante, até R$ 189 milhões se-
rão destinados ao pagamento 
da renda básica, que benefi-
ciará 63 mil profissionais da 
cultura com R$ 3 mil cada 
um; outra parte, estimada em 
R$ 75 milhões, será para edi-
tais culturais. As 645 prefei-
turas do Estado receberão R$ 
302 milhões da União.

O cadastro de profissio-
nais para o recebimento da 
renda básica deve ser feito 
on-line, por meio do endere-
ço eletrônico www.dadoscul-
turais.sp.gov.br. No mesmo 
site, é possível fazer o cadas-
tramento para o subsídio a 
espaços e instituições. O go-
verno estadual irá compar-
tilhar o cadastro com todas 
as prefeituras (a data limite 
para inscrição é 18/10).

ProAC Expresso LAB
As inscrições no ProAC 

Expresso LAB poderão ser 
feitas on-line até três de no-
vembro no endereço www.

proacexpressoaldirblanc.org.
br. Os regulamentos das 25 li-
nhas já estão disponíveis para 
consulta. Há editais para to-
das as áreas da cultura, como 
teatro, dança, audiovisual, ar-
tes visuais, patrimônio mate-
rial e imaterial, eventos, circo, 
museus, literatura, produção 
on-line, música e espetáculos.

Uma das linhas mais im-
portantes do ProAC Expresso 
LAB é a que vai destinar R$ 20 
milhões para 100 circos, 100 
cinemas, 100 museus e 200 
teatros independentes de to-
das as regiões do Estado, num 
total de 500 espaços culturais. 
Em contrapartida, esses espa-
ços deverão disponibilizar ao 
todo 1 milhão de ingressos a 
preços populares (máximo de 
R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia).

Renda Básica
Os profissionais que te-

nham atuado em áreas artísti-
cas nos 24 meses anteriores à 
data da publicação da Lei po-
dem solicitar a renda básica, 

o que deve ser comprovado 
de forma documental ou au-
todeclaratória. A Lei determi-
na ainda que a mulher prove-
dora de família monoparental 
receba o valor dobrado.

Requisitos
– não ter emprego formal 

ativo;
– não apresentar renda fa-

miliar mensal per capita su-
perior a meio salário-mínimo 
ou renda familiar mensal to-
tal maior do que três salários 
mínimos;

– não receber benefício 
previdenciário, assistencial, 
seguro-desemprego ou verba 
de programa de transferência 
de renda federal, à exceção do 
Programa Bolsa Família;

– não ter recebido, no ano 
de 2018, rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70;

– não ser beneficiário do 
auxílio emergencial previsto 
na Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020.

Divulgação

Divulgação

Shopping recebe ação 
gratuita para produzir 
e imprimir currículos

Para apoiar a população 
que está em busca de uma re-
colocação no mercado de tra-
balho, o Shopping Pátio Pinda 
realiza uma ação gratuita para 
ajudar na confecção e impres-
são de currículos. A atividade é 
uma parceria com a faculdade 
Anhanguera.

“Nosso objetivo é auxiliar o can-
didato a entender a melhor forma 
de apresentar o currículo, mostrar 
a importância desse elemento no 
processo seletivo e realizar a pro-
dução do mesmo”, comenta Va-
nessa Pires Nogueira, coordenado-
ra comercial da Anhanguera.

A iniciativa segue até o dia 
25 de setembro, das 13h às 
21h, próximo à loja Marisa. 
Para participar é necessário 
fazer o agendamento prévio 
pelo WhatsApp (12) 97411-
0505. Ao todo serão recebidas 
27 pessoas por dia, totalizan-
do 135 atendimentos ao fim 
da ação.

A Anhanguera também ofe-
rece aos participantes acesso a 
mais de 50 cursos gratuitos, de 
capacitação e de extensão, para 
que os candidatos também te-
nham a chance de potencializar 
o perfil profissional.

Parceria com a faculdade Anhanguera acontece 
até a próxima sexta-feira (25)

Divulgação

Faculdade também oferece mais de 50 cursos gratuitos de 
capacitação
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história Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Nossa página de história desta 
edição traz recordações de um 
espetáculo realizado região central 
da Pindamonhangaba do início do 
século XX, no antigo logradouro 
conhecido como Largo do Teatro.

O evento, segundo o jornal 
Tribuna do Norte (7/10/1905), fora 
uma exibição de tauromaquia, as 
famosa touradas, muito comuns na 
época. O palco da atração, segundo 
o redator da Tribuna, foi o redondel 
do Largo do Teatro. Redondel era 
um espaço fechado destinado aos 
animais designados para o espetá-
culo. Instalação que possibilitava 
melhor contato dos animais com os 
treinadores participantes. O Largo 
do Teatro abrangia a atual rua Dr. 
Jorge Tibiriçá. Sua denominação se 
dava ao fato de nessa via pública 
se localizar o prédio do teatro. 
Edificação que ficava no espaço 
hoje ocupado pela agência da Caixa 
Econômica Federal.

A Tribuna do Norte definia o 
evento como uma boa oportuni-
dade para os populares,  os “apre-
ciadores da bela arte de marialva”, 
assistirem a mais uma corrida de 
touros. No entanto, o próprio 
articulista diminuí o entusiasmo 
da definição acrescentando: “Não 
vá julgar quem nos lê que a toura-
da em si fosse de primeira ordem, 
não foi, mas foi uma tarde alegre, 
verdadeiramente alegre, não só por 
causa dos episódios picarescos que 
se desenrolaram durante a corrida, 
como pelas piadas esfuziantes daqui 
e de acolá.”

Aqui é oportuno um esclareci-
mento ao leitor: “arte de Marialva”, 
segundo pesquisa, era uma arte 

As touradas das tardes domingueiras no Largo do Teatro

equestre apelidada com essa deno-
minação porque sua origem vinha 
do fato do 4º Marquês de Marialva 
(Portugal), Dom Pedro de Alcânta-
ra de Meneses, estribeiro-mor de 
Dom José I, considerado o melhor 
cavaleiro de Portugal na segunda 
metade do século XVIII, ter sido 
exímio artista nessa prática em sua 
alta escola de cavalaria.

Dando prosseguimento à 
narração, o autor conta que “a 
casa estava cheia de modo que o 
nosso público levou o seu apoio a 
empresa touromáquica que de bons 
momentos lhe tem proporcionado”. 
E usando da adjetivação comumen-
te utilizada pelos cronistas (algo 
poetas) das antigas redações, segue 

seu comentário: “...era realmente 
deslumbrante o efeito produzido 
pela variedade de toalete ostenta-
das pelas senhoras que das arqui-
bancadas assistiam à corrida, dando 
nota chic ao mesmo tempo alegre do 
atraente espetáculo”.

 E acrescenta: “Feitas as corte-
sias com o costumado brilho, toma-
dos pelos artistas os seus devidos lu-
gares e apetrechos de combate, saiu 
à arena o simpático Antonio Corajo-
so que, com arrojo e arte toureou a 
primor o cornupeto saído da sala dos 
sustos. Manoel, o bandarilheiro de 
merecimento, que estava numa das 
suas tardes mais felizes, enfeitou 
com quatro ferros bem rematados e 
que tiveram o luzimento que era de 

desejar”. Contrário a qualquer ação 
que maltrate, machuque os ani-
mais, questiono a insensibilidade 
da definição “enfeitou com quatro 
ferros bem rematados...”  

Sentimentos à parte, segue a 
matéria contando sobre o espetá-
culo na velha Pindamonhangaba: 
“Antonio Corajoso, o destemido 
toureiro que tem feito jus ao mere-
cido cognome tentou por duas vezes 
pegar a fera bravia, a mais bravia 
dentre as que tem pisado naquela 
arena, mas seu trabalho foi infrutí-
fero, o animal era de farta cornadu-
ra, não podendo por isso o valente 
pegador segurá-lo, sendo também 
improfícua a segunda tentativa 
e talvez ainda tivessse pegado se 
não fosse a grita dos populares e a 
arrogância de alguns esbirros que 
não queriam terceira pega supondo 
que  o extraordinário toureiro  não 
se equitasse tão bem”.

Se os animais, às vezes, escapa-
vam de seus algozes, não escapou 
um gracejo irônico do redator da 
Tribuna na época, referindo-se ao 
pedido de um cidadão, entusias-
ta daqueles shows com touros, 
que “mandou pegar o bicho”. Ao 
cidadão, talvez um seu conhecido, 
ele argumentou: “É que o inefável 
aficionado julga naturalmente que 
fazer uma pega é o mesmo que 
tomar uma branca ali no Amadei”. 
Certamente o “ali no Amadei” era 
uma menção à loja de bebidas dos 
italianos, irmãos Amadei. Casa 
comercial muito frequentada da 
Pinda antiga.

E daquele espetáculo dedicado 
à arte de tourear ou de correr dos 
touros, no qual a Pinda antiga lem-

brava um pouco a velha Espanha, 
ainda descreveu: “O segundo boi 
foi lidado por Manoel e Pedro, o 
engraçado palhaço que o trabalhou 
bem de capote; como este animal 
negasse a ser pegado sentado , 
ou de joelhos como era desejo de 
Corajoso foi pegado mesmo à unha, 
valendo-se dessa pega calorosos 
aplausos...

“O terceiro boi esteve ‘bom’, 
conseguindo Corajoso fazer, com sua 
costumada elegância, uma bonita 
pega sentado que lhe mereceu uma 
ovação, este bicho depois de capea-
do por Manoel e Pedro foi montado 
por este. O quarto  e último  animal, 
foi finalmente, para os amadores 
que, confiantes na magrezado bicho, 
não se mantiveram à respeitosa dis-
tância das duras hastes do animal 
com sucedeu em uma das últimas 
vezes, havendo quem se  atrevesse 
a montá-lo e até... pegar, proporcio-
nando, entretanto, francas garga-
lhadas pelas correrias que o animal, 
que apesar de ser um depósito de 
ossos ambulantes, os obrigava sem-
pre que se investia”.   

Concluindo o artigo, exaltando 
a boa impressão causado por aque-
la, que seria a penúltima corrida da 
temporada, o redator TN destacou 
uma premiação ocorrida durante 
a atração: “Em meio da tourada, o 
empresário sr. Antonio Gonçalves, 
o Corajoso, pediu permissão para 
oferecer ao seu companheiro de lide, 
senhor Manoel Alves Ferreira, em 
benefício de quem era o espetáculo 
uma artística medalha, agradecendo
-a, a pedido do beneficiado. A gene-
rosa oferta, num brilhante improviso 
o sr. Oscar Varela”.

Arteeblog
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