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Pinda FC é destaque no futebol por ser 
a única SAF do Estado de São Paulo

Fundada em fevereiro deste ano, 
com apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba através da Semelp, a equipe 
de futebol Pinda FC se destaca por ser 
até o momento a primeira e única SAF 
(Sociedade Anônima do Futebol) no Es-
tado de São Paulo.

O modelo SAF, aprovado em agosto 
de 2021, trouxe uma outra realidade 
para o futebol brasileiro, remodelando 
a gestão administrativa e apontando 
uma nova tendência na administração 
das agremiações que apresentam difi -
culdades fi nanceiras, e foi rapidamente 
adotado por grandes clubes do Brasil, 
como Cruzeiro, Botafogo e, mais recen-
temente, o Vasco da Gama.

PÁG. 2

Divulgação

CMPD realiza fórum com apoio da Prefeitura
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. O fórum do CMPD (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência) aconteceu no último sábado (27), no auditório do Senac Pinda

O Conselho Municipal da Pes-
soa com Deficiência, com o apoio 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, realizou no dia 27 de agos-
to, no Auditório do Senac Pinda, 
o primeiro fórum com a temá-
tica “Diversidade, Equidade e 
Inclusão, isso existe?, buscando 
novos caminhos” com intuito de 
orientar a população referente 

às leis e direitos da pessoa com 
deficiência.

A abertura do fórum foi rea-
lizada pela banda da Apae, além 
da apresentação de uma enquete 
da CIA Peralta, dirigida pela atriz 
Caroline da Silva, que abordou 
como ponto principal os desafios 
dos deficientes na sociedade.

PÁG. 3

Prefeitura de Pinda 
comemora folclore em 
escola do ‘Primavera’

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, realizou na 
escola Professora Madalena Cal-
tabiano Salum Benjamim come-

morações relativas ao folclore. 
As atividades começaram no dia 
19 de agosto com uma rodada de 
contação de lendas.

PÁG. 6

Crianças vivenciaram atividades folclóricas de forma lúdica

Centro Comunitário do Bairro 
das Campinas será inaugurado 
nesta quarta-feira (31)

A construção do equipamento público recebeu ao todo um investimento de R$ 967 mil

O Centro Comunitário 
das Campinas será inaugu-
rado nesta quarta-feira (31), 
às 18 horas, com a presença 
do prefeito Isael Domin-
gues, vice-prefeito, Ricardo 
Piorino, vereadores e mora-
dores do bairro. 

O novo equipamento 
público recebeu a denomi-
nação de ‘Geraldo Carlos 
da Silva’, líder comuni-
tário e religioso, através 
de aprovação de projeto 
de autoria do vereador 
Rogério Ramos. As insta-

lações do centro comu-
nitário apresentam uma 
área construída de 368m², 
salão com palco, vestiá-
rios feminino e masculi-
no, copa, arquivo, sala de 
apoio e administração. 

PÁG. 3
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José Valdez 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)

 Com muita honra e emoção, evo-
camos hoje uma personalidade mar-
cante, meu Patrono da Cadeira 21 da 
Academia Pindamonhangabense de 
Letras: RÔMULO CAMPOS D´ARACE, 
um bólide de inteligência refulgente 
que reluziu no céu cultural da nossa 
“Fecunda Terra Habilitatis eT Sapien-
tiae” até meados da década de cin-
qüenta ,visto que empreendeu a Gran-
de Viagem ao encontro do pai Maior 
em 1955. Foi um viver terreno efêmero, 
mas intensamente produtivo.

Refiro-me ao mineiro que veio ao 
mundo em Paraisópolis em 6 de se-
tembro de 1922, formado Professor 
pela Escola Normal e Ginásio Esta-
dual de Pindamonhangaba em 1950.
Homem de Imprensa, foi fundador do 
Jornal 7 dias, Diretor da nossa secular 
Tribuna do Norte de 30 de janeiro até 
1º de maio de 1955 quando faleceu. Ho-
mem que nasceu para servir, perten-
ceu ao Rotary de Pindamonhangaba 
e exerceu com dignidade o cargo de 
Vereador, cargo para o qual foi eleito 
em 1952. Exemplar chefe de família , foi 
casado com Da. Dulce Oliveira D´Ara-
ce, tendo como única filha a nossa esti-
mada confreira, dedicada e competen-
te professora Vânia Dulce Rômulo era 
um homem dedicado ao culto da Arte 
e do Belo. Leitor voraz, escreveu obras 
importantes como “ Emílio Ribas, sua 
vida e sua obra”, sendo este trabalho 
premiado em importante Concurso 
Intelectual dos Poderes Públicos de 
Pindamonhangaba em 10 de julho de 
1952. Marcou época o seu livro (primei-
ro e único livro editado): “Retrato da 
Princesa do Norte” onde traça com bri-
lhantismo invulgar e com fidelidade à 
História, detalhes da História do nossa 
querida Pindamonhangaba, fruto de 
pesquisas incansáveis, demonstração 

do esforço enorme de um homem em 
prol da sua terra idolatrada, livro este 
editado por ocasião do IV Centenário 
de São Paulo em 1954. Recebeu o Prê-
mio “Poder Legislativo , em 10 de se-
tembro de 1953 pelo elogiável trabalho: 
“Maestro João Gomes de Araújo, sua 
vida e sua obra”.

Um dia (era 1º de maio de 1955) 
RÔMULO partiu. Partiu bem cedo, car-
regando consigo o vôo do silêncio e as 
grandes falas, a cantiga de amor mais 
pressentida para o amor dos seus 
amores: a então doce menina Vânia 
Dulce, hoje, para alegria nossa, uma 
grande companheira aqui no nosso 
quase cinquentenário Cenáculo Lite-
rário.

Homem - Poeta que falou em nome 
dos que sonhavam ou calçavam deses-
pero em percursos cotidianos, ser es-
pecial que sabia da lógica das máqui-
nas, dos anjos que se matavam e das 
explosões de luz de todas as alvoradas. 
A sua palavra teve o sabor do efêmero 
e do eterno, como me confessou, um 
certo dia, seu amigo incondicional,ou-
tro nome que jamais esqueceremos,Ex
-Presidente da nossa veneranda Casa 
de Letras,  o nosso inolvidável Aníbal 
Leite de Abreu. Rômulo era consciente 
de que pelo verbo carregado de amor o 
humano se diviniza e o divino  se hu-
maniza.

Rômulo no seu desvelar para o 
mundo, sendo um ser-com-o-outro  
(mit Welt Dasein como frizam os fi-
lósofos existenciais alemães), foi um 
exemplo de humanista na sua curta 
existência temporal, vindo a este mun-
do para nos provar que a eternidade 
é uma questão de garra, de crença e 
de graça, e, por certo, acreditou muito 
nisso! Acreditou sim,pois tinha índole 
dócil e pura como o atestam os seus 

contemporâneos, alma de verdadeiro 
Poeta como já afirmei, a dizer para o 
Altíssimo:

“Quando eu me chamar saudade, 
a que dedos dar-se-ão as chaves dos 
segredos que são a própria essência 
do meu eu? E, os meus versos de fra-
ternidade fiz e nunca revelei, quem os 
verá, meu Deus, quando eu me for ?Ah, 
Senhor, tenha piedade de todos nós:-
dos fracos e dos fortes, dos enfermos e 
dos sadios,dos fracassados e dos vito-
riosos, dos tímidos e dos ousados,dos 
velhos e dos moços, dos que partem e 
dos que chegam! Que eu consiga, Se-
nhor, guardar as cenas das viagens, o 
incomensurável patrimônio de todas 
as lembranças, porque o passado se 
alevanta e cresce como o mar.As horas 
de viver intenso não se perdem no tem-
po.São luzes eternas !

Ah,Senhor, permita , em surdina, 
ouvir a canção que acalenta a minha 
inocente criança, anjo-menina, e, re-
pousar no seu colo a cabeça cansada 
e esquecer, por instantes, a ansiedade 
que me afoga !”.

‘A maneira de Fernando Pessoa al-
gum dia disse :

“ Tudo que fui,
aonde fui,
o que eu disse,
o que fiz,
tudo valeu a pena !”

Sim,tudo valeu a pena, quando “ 
a alma não é pequena, no dizer do fe-
nomenal Fernando Pessoa, glória das 
Letras da nossa Língua, a “Última Flor 
do Lácio”.

Ave, RÔMULO, que cantou a vida 
com vocábulos mansos ou com pala-
vras indomadas !

  RECORDANDO  RÔMULO CAMPOS D´ARACE
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Pinda fC é destaque no futebol por ser 
a única Saf do estado de São Paulo

Lançado em fevereiro deste 
ano, a equipe de futebol Pinda FC, 
que vem participando das cate-
gorias de base do futebol paulista 
com apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da Semelp 
é destaque por ser a primeira e 
única SAF – Sociedade Anônima 
do Futebol do Estado de São Paulo.

Aprovada em agosto do ano 
passado, o modelo SAF trouxe 
uma nova realidade para o futebol 
brasileiro, remodelando a gestão 
administrativa e apontando uma 
nova tendência na administração 
dos clubes que apresentam difi-
culdades financeiras.

Rapidamente, grandes times 
como Cruzeiro, Botafogo e, mais 
recentemente, o Vasco embar-
caram nessa tendência e hoje o 
Brasil já tem 25 clubes que vira-
ram SAFs. Alguns optaram por 
esse caminho com o objetivo de 
recuperação imediata no seu de-
sempenho esportivo. Outros, com 
o intuito de criar uma estrutura 
forte e necessária para um proje-
to a longo prazo. Essa foi a razão 
da criação do Pinda FC, a primeira 
SAF do Estado e a única em vigor 
atualmente em São Paulo.

Sobre as SAFs
Atualmente, diversas SAFs 

acabaram se tornando a porta de 
entrada para jogadores que fize-
ram história no futebol brasileiro 
iniciarem a carreira de gestores, 
como é o caso de Ronaldo Fenô-
meno que inaugurou a era das 
SAFs no Cruzeiro, ex-meia Deco 
no CSP (Paraíba), ex-meia Palhi-
nha no Boston City (Minas Gerais) 
e, mais recente, o ex-volante Per-
digão no P8 Futebol Clube (Pa-
raná). O Vasco foi o último clube 
a virar SAF no Brasil. Antes dele, 
outros 24 já haviam consolidado o 
processo e “terceirizado” o seu fu-
tebol para algum investidor. 

Sobre Pinda FC
O pioneirismo de Pindamo-

nhangaba começou a ser dese-
nhado dia 22 de fevereiro deste 
ano, quando o “Pinda Futebol Clu-
be SAF” foi fundado com a missão 
de se tornar um clube formador 
de atletas. Neste ano, o clube está 
disputando as categorias Sub 15 e 
Sub 17 da Associação Paulista de 
Futebol e se preparando para em 
2023 participar dos Campeonatos 
Paulista Sub 15 e Sub 17.

A primeira partida oficial dis-

putada pelo time aconteceu pela 
Copa São Paulo 2022 da Asso-
ciação Paulista de Futebol em 
28/5/2022 diante da equipe de 
Ilhabela.

“O clube hoje conta com 9 pro-
fissionais em seu departamento 
técnico e nossos treinadores. To-
dos, além de terem sido ex-atletas 
de futebol profissional, também 
são formados em educação física 
e todos com as licenças de treina-
dores da CBF”, afirmou o diretor 
executivo Fábio Luciano.

Atualmente, o escritório Silva e 
Scheffer é o responsável por toda 
parte jurídica do clube e a agên-
cia de publicidade NYCX é quem 
cuida de toda a ação de imagem e 
estratégia de comunicação.

O Pinda FC tem uma parceria 
com a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, 
responsável em dar todo suporte 
e infraestrutura para o desenvol-
vimento do trabalho. “Essa é mais 
uma aposta e parceria da nossa 
Secretaria de Esportes em busca 
da profissionalização do esporte e 
de sua importância como instru-
mento de transformação social. O 
Pinda FC é uma equipe organiza-
da, que realiza um belíssimo tra-
balho social para nossa sociedade 
e pela seriedade demonstrada, a 

Prefeitura apoia e orgulha-se em 
tê-lo como parceiro”, afirmou o 
secretário Everton Chinaqui.

Integrantes do Pinda FC
- Fabio Castilho / Treinador Sub 
17: ex-atleta profissional, formado 
em Educação Física, Licença B da 
CBF.
- Fred Testa Jr / Treinador Sub 15: 
ex-atleta profissional pelo Pal-
meiras, Bahia, Rentistas do Uru-
guai e outros, formado em Educa-
ção Física, licença B da CBF.
- Luciano Ricardo / Auxiliar Técni-
co: ex-atleta profissional pelo Co-
rinthians, Taubaté e outros, cur-
sando Educação Física e a licença 
B da CBF.
- Paulo Nogueira / Preparador Fí-
sico: formado em Educação Físi-
ca, ex-árbitro da Federação Pau-
lista de Futebol.
- Milton Barbosa / Preparador de 
Goleiros: Licença de Treinador 
de goleiros da CBF e formado em 
Educação Física.
- Thiago / Fisioterapeuta.
- Giovanni Ramon / Analista de 
desempenho: formado em Edu-
cação Física e em Análise e De-
sempenho pela CBF Academy.
- Silvio Matos / Fisiologista
- Seu Milton / Mordomo
- Dona Lúcia Barbosa / Lavan-
deria.

Soluções socioambientais 

Mais uma vez, a união entre poder público e 
iniciativa privada mostrou que é possível – e 

preciso – pensar juntos soluções inovadoras e sólidas em 
favor do meio ambiente.

Esta semana, por meio de um webinário, foram 
lançados planos de intervenção e de mobilização 
comunitária Mov.Cicla. 

Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de 
Pindamonhangaba, incentivada pela Novelis e 
realizada pelo Instituto Sabiá, o programa aborda a 
temática, além de promover experiências nos campos 
socioculturais, ambientais e econômicos, e se destina 
à capacitação na elaboração e no desenvolvimento de 
projetos socioambientais. 

Em seu segundo ciclo, serão oferecidos, aos grupos 
de trabalho, quatro planos de intervenção à assessoria 
técnica pedagógica da equipe Mov.Cicla. 

A ação também contará com o apoio de organizações 
sem fins lucrativos locais, de projetos educacionais, 
empreendedores e de outros setores municipais

Os planos de intervenção têm como objetivo a 
implementação de ações em prol da campanha de 
comunicação popular para a qualificação das culturas 
de consumo e a colaboração com o gerenciamento 
adequado de resíduos em quatro regiões de 
Pindamonhangaba (rural, urbana, periurbana e Moreira 
César).

Estas são algumas das propostas da iniciativa que 
conta ainda com: “Renovando atitudes” – plano dedicado 
à sensibilização e ao engajamento comunitário para 
a implementação de estratégias sadias para o uso e 
o descarte consciente do óleo de cozinha; “Construção 
por um mundo melhor” – destinado à sensibilização e 
conscientização de moradores dos arredores de quatro 
instituições de ensino sobre o descarte adequado de 
resíduos sólidos e de entulhos em PEVs municipais, entre 
outros.
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CMPD realiza fórum com apoio da Prefeitura
O Conselho Municipal da Pes-

soa com deficiência, com o apoio 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, realizou no dia 27 de agos-
to, no Auditório do Senac Pinda, 
o primeiro fórum com a temática 
“Diversidade, Equidade e Inclu-
são, isso existe?, buscando novos 
caminhos” com intuito de orien-
tar a população referente às leis 
e direitos da pessoa com deficiên-
cia.

A abertura do fórum foi reali-
zada pela banda da Apae, além 
da apresentação de uma enquete 
da CIA Peralta, dirigida pela atriz 
Caroline da Silva, que abordou 
como ponto principal os desafios 
dos deficientes na sociedade.

O evento contou com a parti-
cipação dos palestrantes Luciana 
Tanaka e Paulo Barbeta, que fala-
ram sobre o turismo e acessibili-
dade, Dr. Marcos Gonçalves e Drª. 

Andreza Queiróz, representantes 
da OAB, que discutiram sobre 
as leis e órgãos que dão suporte 
aos PCDs, Tayla Zarzur, repre-
sentante da educação, que apre-
sentou os programas que estão 
ocorrendo no âmbito escolar do 
município.

Teve ainda Ricardo Santos, 
que trouxe os novos caminhos 
adotados pelo Estado no acom-
panhamento da aprendizagem e 
da inclusão de crianças com de-
ficiência em escolas estaduais e a 
finalização foi feita por Ana Carla 
Claro e Lilian Leme, representan-
tes da Secretaria de Saúde, que 
apresentaram todos os órgãos 
disponíveis da Prefeitura para 
atender crianças e adultos com 
deficiência. 

O fórum foi mediado pela pre-
sidente Gabriela Augusto e a sua 
vice, Ivonete dos Santos.

Centro Comunitário do Bairro das Campinas 
será inaugurado nesta quarta-feira

O Centro Comunitário do Bair-
ro das Campinas será inaugurado 
na quarta-feira (31), às 18 horas, e 
contará com a presença do prefei-
to Dr. Isael Domingues, vice-pre-
feito, Ricardo Piorino, vereadores 
e moradores do bairro.

O novo equipamento público 
destinado à população recebeu a 
denominação de ‘Geraldo Carlos 
da Silva’, líder comunitário e re-
ligioso, através de aprovação de 
projeto de autoria do vereador Ro-
gério Ramos.

As obras do Centro Comuni-
tário do bairro tiveram início em 
agosto de 2020, porém em 2021, 
em virtude de decisão unilateral 
da empresa contratada, a obra foi 
interrompida e no final do ano de 
2021 a prefeitura abriu nova licita-
ção para finalizar a construção.

O novo equipamento públi-
co tem área construída de 368m² 
contemplando um grande salão 
com palco, vestiários feminino e 
masculino, copa, arquivo, sala de 
apoio e administração. Na primei-
ra fase da construção foram inves-
tidos R$ 675 mil e agora na fase II 
a Prefeitura investiu R$ 292 mil, 
totalizando um investimento de 
R$ 967 mil.

A finalização dos serviços foi 
executada pela empresa Habiltech 
Engenharia dentro do prazo pre-
visto para setembro, com a reali-
zação dos serviços de instalações 
sanitárias, elétricas e pintura, pai-
sagismo, pavimentação externa e 
obtenção do AVCB junto ao Corpo 
de Bombeiros.

“Consideramos este equipa-
mento como o primeiro Centro 
Comunitário de Pindamonhanga-
ba, tendo a devida e correta apli-
cação do recurso financeiro para 
este tipo de obra. Um projeto dife-
renciado, amplo e que oferecerá a 
estrutura adequada para a realiza-
ção das atividades comunitárias”, 
explicou a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco.

Prefeitura realiza encontro sobre ‘Rede de Proteção Territorial’
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou no dia 

19 de agosto, na escola ‘E.M. Mário de Assis César’, um 
encontro com os diretores das escolas municipais, 
representantes dos Postos de Saúde, do CRAS e do 
SAMU da região de Moreira César, com o objetivo de 
estreitar os laços e vínculos na procura de soluções 
eficientes na busca ativa das crianças e adolescentes.

Isso para fortalecer a ‘Rede de Proteção Territorial’, 
construindo políticas públicas de excelência com a 
parceria dos equipamentos públicos da região.

Na ocasião, cada participante se apresentou e 
falou sobre como pode ajudar na perspectiva de ações 
preventivas junto às famílias que as escolas e creches 
atendem. Muitos planos foram traçados entre os 
presentes e uma nova data foi marcada para que junto 
com o Conselho Tutelar e CMDCA outros passos sejam 
dados na melhoria do percurso escolar.

A reunião organizada e protagonizada pelos 
servidores públicos municipais da educação com 
outros órgãos públicos, como a Saúde e a Assistência 
Social, foi inovadora e essencial para o fortalecimento 
de uma rede de apoio em Moreira César.

“A iniciativa abriu um caminho de diálogo e 
pareceria que fortalecerá e facilitará a atuação de 
todos. A Educação é uma tarefa que, quando realizada 
em conjunto com a comunidade e apoiada por todos 
os serviços públicos, sempre tenderá a uma maior 
efetividade e qualidade. Nossa reunião inovadora 
nos colocou neste caminho”, disse o diretor de escola, 
Cléber Victoriano Fulgêncio.

“Importante e inédita reunião, tendo sido 
socializado a atuação dos equipamentos SAMU, 
Educação, Saúde e Assistência Social, com a 
finalidade de esclarecer e reafirmar o pacto de fl uxo de 
acionamentos dos setores do município, em ocasiões 
de ocorrências em atendimento a qualquer munícipe, 
principalmente dos estudantes da rede municipal”, 
completou o diretor Rodrigo Tarcha.
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Robson Luís Monteiro - MTb 18.021 - telefone: (12) 3644-2275 - e-mail: robsonmonteiro@pindamonhangaba.sp.leg.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - CEP 12421-681 - Pindamonhangaba/SP
Telefone: (12) 3644-2250 - www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acima, a Mesa Diretora 
presidida pelo Vereador 

Cal; ao lado, o orador 
oficial, Dr. Fabrício do 

Amaral Carneiro

Acima, o Sereníssimo 
Grão Mestre do Grande 
Oriente de São Paulo, Dr. 
Benedito Ballouk Filho 
com a honraria recebida; 
ao lado, o Prefeito de 
Pindamonhangaba, Dr. 
Isael Domingues

Acima, Autoridades municipais, o homenageado, Dr. Ballouk Filho e esposa e os maçons da ARLS ‘Harmonia e Trabalho’

Em mais uma noite festi-
va com o reconhecimento do 
trabalho social e institucional 
de uma entidade do municí-
pio, a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba reali-
zou na noite desta quarta-fei-
ra, dia 24 de agosto, no ple-
nário “Dr. Francisco Romano 
de Oliveira” a Sessão Solene 
comemorativa ao “Dia do Ma-
çom” e pelo transcurso dos 
“100 anos do Grande Oriente 
de São Paulo”.

Presidida pelo vereador 
José Carlos Gomes - Cal, a 
Mesa Diretora contou com a 
presença do Prefeito de Pin-
damonhangaba, Dr. Isael Do-
mingues; com o Venerável 
Mestre Presidente da A.R.L.S 
“Harmonia e Trabalho” nº 
2663 - Benfeitora da Ordem 
de Pindamonhangaba, An-
derson Rodrigo Nascimen-
to;  com o Sereníssimo Grão 
Mestre do Grande Oriente de 
São Paulo e homenageado 
especial da sessão solene, Dr. 
Benedito Marques Ballouk Fi-
lho e com o orador oficial da 
sessão solene e membro da  
A.R.L.S “Harmonia e Traba-
lho” nº 2663 - Benfeitora da 
Ordem de Pindamonhangaba, 
Dr. Fabrício do Amaral Carnei-
ro. Também estiveram pre-
sentes ao evento, a Presidente 
da Fraternidade Feminina de 
São Paulo, senhora Valderez 
Evangelista Marques Ballouk; 
o Presidente da OAB de Pin-
damonhangaba, Antonio Aziz 
Boulos; a Presidente da APAE 
de Pindamonhangaba, An-
dréa Campos Sales Martins; 
o diretor da ACIP - Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba, Carlos 
Marcelo César e o Presidente 
do Lar São Judas Tadeu, Frei 
Laércio Aparecido de Carva-
lho, além de coordenadores 
regionais da Maçonaria e di-
rigentes das Lojas Maçônicas 
de Taubaté e Tremembé.

Abertura
A sessão solene foi aberta 

com a saudação do Presiden-
te da Câmara, vereador José 
Carlos Gomes - Cal. Logo em 
seguida foram executados os 
Hinos Nacional Brasileiro e 
de Pindamonhangaba.

Na sequência, foi lido o 
currículo do orador oficial, Dr. 
Fabrício do Amaral Carneiro 
e após, a Mesa Diretora con-
cedeu-lhe a palavra para seu 
pronunciamento .

“Ser Maçom é
uma condição da alma”
O orador oficial inciou seu 

discurso agradecendo “a Deus 
pela vida de todos os presen-
tes” e dizendo que “para os 
maçons, falar de maçonaria 
e de sua história é motivo de 
orgulho e satisfação”.

Dr. Fabrício discorreu so-
bre a história da Maçonaria 
com a apresentação de no-
mes, datas e momentos im-
portantes dos Maçons pelo 
Mundo e no Brasil, e observou 
que “ser maçom é uma condi-
ção da alma e não uma situa-
ção transitória”.

E concluiu: “Sejamos, meus 
irmãos, para os oprimidos 
e necessitados, o braço es-
tendido. Para o município, os 

‘Dia do Maçom’ e os ‘100 anos do Grande Oriente 
de São Paulo’ são enaltecidos em Sessão Solene 

na Câmara de Pindamonhangaba
Casa Legislativa reconheceu, aplaudiu e condecorou os honoráveis integrantes da Maçonaria da

cidade de Pindamonhangaba e comemorou os 100 anos da entidade no Estado de São Paulo

fiscais da ordem e progres-
so, trabalhando em conjunto 
para o bem da sociedade. E 
para o nosso País, a clava for-
te, combatendo a ignorância e 
a injustiça”.

Após seu pronunciamen-
to, o Dr. Fabrício Carneiro 
recebeu das mãos do Presi-
dente da Câmara, vereador 
José Carlos Gomes - Cal e do 
Secretário Adjunto da Guar-
da dos Selos, Luiz Fernando 
Canineo o Diploma de ‘Honra 
ao Mérito’ da Casa Legislativa 
por sua significativa partici-
pação na sessão solene.

Homenagem
O transcurso dos “100 

anos do Grande Oriente de 
São Paulo” também foi lem-
brado nesta sessão solene e 
para marcar o ato, a Câmara 
de Pindamonhangaba con-
cedeu ao Sereníssimo Grão 
Mestre de Grande Oriente de 
São Paulo, Dr. Benedito Mar-
ques Ballouk Filho o Diploma 
de ‘Honra ao Mérito” por sua 
honorável participação e ro-
busta folha de serviços pres-
tados à Maçonaria e à socie-
dade de Pindamonhangaba. 
Após a leitura de sua biogra-
fia, coube ao Prefeito, Dr. Isa-
el Domingues e ao Venerável 
Mestre Presidente da A.R.L.S 
“Harmonia e Trabalho” nº 
2663 - Benfeitora da Ordem 
de Pindamonhangaba, An-
derson Rodrigo Nascimento a 
entrega da honraria no plená-
rio da Câmara.

Em seu discurso de agrade-
cimento, Dr. Benedito Ballouk 
Filho salientou que “prefiro 
entender que essa homena-
gem não é destinada a mim, 
mas ao atual presidente de 

uma associação benemeren-
te e voluntária que é o Grande 
Oriente de São Paulo. Gostaria 
que todos meus irmãos ma-
çons pudessem receber essa 
honraria da efeméride máxi-
ma dos nossos 100 anos”.  

O homenageado enalteceu 
a “a maçonaria tem um traba-
lho de vanguarda e não é uma 
instituição velha. Ela é antiga, 
mas evoliu a cada dia, pois a 
maçonaria não contempla a 
indiferença. Onde as nossas 
mãos possam alcançar, a ma-
çonaria estará presente. Nós 
temos uma grande preocupa-
ção com a contribuição social 
do nosso País. A maçonaria 
abandona o desprezo e cons-
trói a satisfação da pessoas”.

Ele concluiu: “As lojas ma-
çônicas são verdadeiras ofi-
cinais de líderes. Elas traba-
lham e se preocupam com 
a construção do nosso País. 
Quando encontrarem um 
maçom, saiba que ali está um 
homem de bem, de virtude 
e de ética e que a dignida-
de humana está comtempa-
da nesta pessoa. Não somos 
perfeitos, mas somos criados 
a imagem e semelhança de 
DEUS”.

Durante a sessão solene, 
a Presidente da Fraternidade 
Feminina de São Paulo, se-
nhora Valderez Evangelista 
Marques Ballouk e a esposa 
do Venerável Mestre Presi-
dente da A.R.L.S “Harmonia 
e Trabalho” nº 2663 - Benfei-
tora da Ordem de Pindamo-
nhangaba, Anderson Rodrigo 
Nascimento, senhora Lucia-
na Viana também receberam 
flores numa homenagem es-
pecial às mulheres da maço-
naria. 

Prefeito:
Maçons são exemplo!
Convidado a falar, o Pre-

feito de Pindamonhangaba, 
Dr. Isael Domingues demons-
trou toda a sua satisfação em 
participar deste ato solene na 
Câmara de Pindamonhanga-
ba. “Amor à família, o apreço e 
ao amor ao próximo e a Deus, 
não nesta sequência, mas 
bem explanada aqui de uma 
forma didática, com conteú-
do histórico e filosófico pelo 
orador e pelo homenageado. 
Por isso, nessa noite eu cres-
ci mais no conhecimento e 
entendo que temos em nossa 
cidade, pessoas que carregam 
essas premissas como verda-
de, ou seja, que são todos ho-
mens de bem, que deveriam 
ter como exemplo tudo isso 
para a prática de seus atos”, 
afirmou o prefeito. 

Encerramento
Encerrando a sessão sole-

ne comemorativa ao “Dia do 
Maçom” e pelo transcurso dos 
“100 anos do Grande Orien-
te de São Paulo”, o vereador 
José Carlos Gomes - Cal fez 
questão de agradecer imen-
samente a presença de to-
dos – autoridades, o orador 
oficial, homenageado e seus 
familiares, convidados espe-
ciais e ao público presente 
– e parabenizou a todos por 
participarem deste momento 
significativo para Pindamo-
nhangaba.
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A Secretaria de Saúde Pinda-
monhangaba mantém a vacinação 
para diversos públicos na quarta-
feira (31). Confira locais e horários.

1ª dose: Crianças de 3 e 4 anos, 
com comorbidades, doenças 

cardiovasculares e com 
deficiência permanente grave

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala 
de Vacina Central).
1ª dose: Crianças de 5 anos ou mais

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro.

1º dose: adolescentes com 
12 anos ou mais

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala 
de Vacina Central).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Cidade Nova, USF Nova 
Esperança.

2ª dose:
infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CoRonaVaC / SinoVaC 
/ bUTanTan (a partir de 6 anos)

Das 8 às 11 horas no estacio-
namento do Shibata Centro e Ci-
sas (Moreira César).

Das 13 às 16 horas na sala de 
vacina do Ciaf (Saúde da Mulher)

aSTRaZEnECa (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

USF Cidade Nova e USF Nova Es-
perança.

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).
PFiZER / bionTECh (Conforme 

agendado na carteirinha)
Das 08 às 11 horas: Estacio-

namento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 8h às 11h e das 13h às 16h: 
USF Cidade

2ª dose: PFiZER Pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos 

(Conforme agendado na 
carteirinha)

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 a 17 esquema 
vacinal completo há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Cidade Nova e USF Nova Es-
perança.

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).

Pessoas com 18 anos ou mais e 
esquema vacinal completo

 há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

Todas as unidades de saúde do 
município (exceto Crispim, Mari-
cá, Bonsucesso, Vale das Acácias, 
Campinas e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

4ª dose / Segunda dose 
adicional (População de 

18 a 27 anos, com alto grau 
de imunossupressão e que 

tenham tomado a 3ª dose 
há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do 
município (exceto Crispim, Mari-
cá, Bonsucesso, Vale das Acácias, 

Campinas e Goiabal).
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

28 anos ou mais que tenham 
tomado a 3ª dose há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: Todas as unidades de saúde 
do município (exceto Crispim, 
Maricá, Bonsucesso, Campinas, 
Vale das Acácias e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Trabalhadores da saúde (que 
tenham tomado a 3ª dose/dose 

adicional há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: Todas as unidades de saúde 
do município (exceto Crispim, 
Maricá, Bonsucesso, Campinas, 
Vale das Acácias e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).
(População de 12 a 17 anos, com 
alto grau de imunossupressão 
e que tenham tomado a 3ª dose 

há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

USF Cidade Nova, USF Nova Es-
perança e Cisas (Moreira César).

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).
5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 28 anos, com 
alto grau de imunossupressão 

(que tenham tomado a 
4ª -dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: Todas as unidades de saúde 
do município (exceto Crispim, 
Maricá, Bonsucesso, Campinas, 
Vale das Acácias e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma que os frascos de vacina são 
multidoses e possuem validade 
de 6 até 8 horas após abertos. 
Assim, para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles que 
chegarem próximo ao horário de 
encerramento que retornem ou-
tro dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de ende-
reço e o termo de vacinação pre-

 Covid-19: Saúde mantém vacinação 
nesta quarta-feira (31)

enchido (dis-
ponibilizado 
no site da Pre-
feitura). Origi-
nais e cópias.

- Quem 
perdeu a car-
teirinha de 
vacinação da 
Covid-19, fa-
vor procurar 
o posto que irá tomar a próxima 
dose e pedir a segunda via. É ne-
cessário levar um documento 
com foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou a pri-
meira dose.

Crianças de 3 e 4 anos - grupo 
de comorbidades

Diabetes mellitus - Pneumo-
patias crônicas graves - Hiper-
tensão Arterial Resistente (HAR) 
- Hipertensão arterial estágio 3 - 
Hipertensão arterial estágios 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo e/ou 
comorbidade.

Crianças de 3 e 4 anos - 
Doenças cardiovasculares
Insuficiência cardíaca (IC) - 

Cor-pulmonale e Hipertensão 
pulmonar - Cardiopatia hiper-
tensiva - Síndromes coronaria-
nas - Valvopatias - Miocardiopa-
tias e Pericardiopatias - Doenças 
da Aorta, dos Grandeds Vasos e 
Fístulas arteriovenosas - Arrit-
mias cardíacas - Cardiopatias 
congênita no adulto - Próteses 
valvares e Dispositivos cardíacos 
implantados - Doenças neuro-
lógicas crônicas - Doença renal 
crônica - Imunocomprometidos 
- Hemoglobinopatias graves - 
Obesidade mórbida - Síndrome 
de Down - Cirrose hepática

Crianças de 3 e 4 anos - 
 Pessoas com deficiência 

permanente grave
1 - Limitação motora que cau-

se grande dificuldade ou incapa-
cidade para andar ou subir esca-
das. 2 - Indivíduos com grande 
dificuldade ou incapacidade de 
ouvir. 3- Indivíduos com gran-
de dificuldade ou incapacidade 
de enxergar. 4- Indivíduos com 
alguma deficiência intelectual 
permanente que limite as suas 
atividades habituais, como tra-
balhar, ir à escola, brincar, etc.

Comorbidades e deficiências 
infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-

monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da 
aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão ar-
terial resistente e de artéria es-
tágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal 
crônica, imunossuprimidos (in-
cluindo pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesida-
de mórbida, cirrose hepática e 
HIV.  

grau de imunossupressão de 
adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodeficiência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados de 
órgão sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) em uso 
de drogas imunossupressoras; 
IV - Pessoas vivendo com HIV/
Aids com CD4 < 200 cel/mm3; V - 
Uso de corticóides em doses ≥20 
mg/dia de prednisona, ou equi-
valente, por ≥14 dias; VI - Uso 
de drogas modificadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes em 
terapia renal substitutiva (he-
modiálise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas infla-
matórias crônicas (reumatológi-
cas, auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias);

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para 
fim de elegibilidade a dose adi-
cional da vacina para pessoas 
imunossuprimidas (checar no 
informe técnico).

Dados sujeitos a alterações, em 
caso de dúvida ligue: (12) 3648-
1912 (Sala de Vacina do Ciaf).

O telefone da ouvidoria da 
saúde é: (12) 3550-0605.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO PRESENCIAL 162/2022 (PMP 10508/2022) 
Para “contratação de empresa especializada na realiza-
ção de serviços em exames de mamografia bilateral de 
rastreamento bilateral e mamografia com compressão/
magnificação, pelo período de 12 meses”, com recebi-
mento dos envelopes até dia 15/09/2022 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO 165/2022 (PMP 10616/2022) 
Para “aquisição da decoração natalina em peças de 
fibra de vidro e luminosas, para compor projeto na-
talino 2022”, com recebimento das propostas até dia 
15/09/2022 às 14h e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO 166/2022 (PMP 10700/2022) 
Para “aquisição de equipamentos para estruturação 
da Rede Municipal de Saúde para o funcionamento do 
Centro de Parto Normal, no âmbito da Santa Casa de 
Misericórdia do Município de Pindamonhangaba”, com 
recebimento das propostas até dia 16/09/2022 às 08h e 
início dos lances às 08h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 
167/2022 (PMP 10748/2022) 
Para “aquisição de papel sulfite A4, a fim de atender a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período 
de 12 meses”, com recebimento das propostas até dia 
16/09/2022 às 14h e início dos lances às 14h30. 

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br (e também https://bnc.org.
br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600.  

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titu-
lar Maria Helena dos Santos Villa Nova (12 de setembro 
a 11 de outubro de 2022), vimos convocar para apresen-
tação, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar desta 
data, a Conselheira Tutelar Suplente:

7º Edvania Maria de Moraes

A Conselheira Suplente acima citada deverá compare-
cer à Secretaria de Assistência Social, com endereço 
na Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, 
munida de documentos pessoais e comprovante de re-
sidência, 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 o próximo Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

A Secretaria de Esporte e La-
zer de Pindamonhangaba tem 
um projeto para combater a obe-
sidade infantil, o ‘Mais Saúde no 
Esporte’.

O objetivo é auxiliar crian-
ças e adolescente no combate à 
obesidade e proporcionar a eles 
uma vida mais saudável. 

Pela iniciativa, qualquer 
criança ou adolescente, com 
obesidade, que for atendida 
em uma unidade de saúde pú-
blica será encaminhada para 
realizar atividades do projeto. 
Com o encaminhamento, a Se-
cretaria de Esportes começa a 
realizar o atendimento e o tra-

tamento com atividades físicas 
e avaliações. 

As crianças e adolescente 
têm acompanhamento de uma 
psicóloga voluntária, a Micaella 
Corrêa, e de uma nutricionista 
voluntária, a Luciane Garcia. 

Na quinta-feira (25) foi rea-
lizada uma reunião com os pais 

dos participantes do projeto para 
apresentar a equipe aos pais. Os 
pais dos participantes também 
se apresentaram no evento. A 
nutricionista deixou um diário 
alimentar e foi solicitado para 
agendar a avaliação física.

“É muito importante reali-
zar esse trabalho, poder acom-

panhar essas crianças com 
atividade física no combate a 
obesidade infantil. Queremos 
continuar atendendo mais 
crianças no futuro, alinhan-
do esporte e qualidade de vida 
desde a infância”, disse o secre-
tário de Esporte e Lazer, Ever-
ton Chinaqui.

Pinda realiza projeto contra obesidade infantil
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Participantes do programa ambiental 
Mov.Cicla apresentam planos de 
intervenção para regiões do município

O webinário de lançamen-
to dos planos de intervenção e 
mobilização comunitária Mov.
Cicla ocorreu semana passada. 
A iniciativa foi um marco do pro-
grama socioambiental Mov.Cicla 
2022, que contou com a facili-
tação do Instituto Sabiá (Caroli-
na Pires, Gustavo Aloe e Larissa 
Néri) e com a presença da Se-
cretária de Meio Ambiente, Ma-
ria Eduarda San Martin, diretora 
Pedagógica, Elaine Prolungatti, 
diretora Administrativa, Irene 
Mello, diretor de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, André 
Pereira, e representante da No-
velis, Vanessa Ferrari.

Elaborados por participantes 
do “1º Ciclo da Formação Mov.Ci-
cla para educadores e membros 
das comunidades”, os planos de 
intervenção têm como objetivo 
a implementação de ações em 
prol da campanha de comunica-
ção popular para a qualificação 
das culturas de consumo e a co-
laboração com o gerenciamento 
adequado de resíduos em quatro 
regiões de Pindamonhangaba 
(rural, urbana, periurbana e Mo-
reira César).

Grupos de trabalho

Durante o evento, os grupos 
de trabalho (GTs) de cada região 
tiveram a oportunidade de apre-
sentar ao público cada plano por 
eles criado:

• GT Rural, representado pelo 
professor da rede municipal, 
Claudio Aparecido, apresentou o 
plano de intervenção “Renovan-
do atitudes”, dedicado à sensibi-
lização e engajamento comuni-
tário para a implementação de 
estratégias sadias para o uso e o 
descarte consciente do óleo de 
cozinha.

• GT Periurbano, representa-
do pela coordenadora educacio-
nal do Instituto IA3, Flavia Tiaki, 
apresentou o plano de interven-
ção “Construção por um mundo 
melhor”, destinado à sensibili-
zação e conscientização de mo-
radores dos arredores de quatro 
instituições de ensino sobre o 
descarte adequado de resíduos 
sólidos e de entulhos em PEVs 
municipais.

• GT Urbano, representado 
pela professora da rede muni-
cipal, Denise Kimie, apresentou 
o plano de intervenção “Não 
queremos um meio ambiente, 
queremos um ambiente intei-
ro!”, dedicado à realização de 
atividades educacionais e de 
mobilização social para o en-
volvimento com ações a favor 
do consumo consciente e do 
gerenciamento adequado de 
resíduos em duas escolas, en-
volvendo toda a comunidade 
escolar, disseminando infor-
mações sobre a temática e es-
timulando a expansão de sabe-
res e práticas cidadãs.

• GT Moreira César, repre-
sentado pelo professor da Casa 
Verde, Maurílio Tavares, apre-
sentou o plano de intervenção 
“Gincana Ecológica - EcoPinda”, 
destinado a sensibilizar a popu-
lação local quanto aos malefí-
cios do descarte inadequado de 
resíduos e conscientizá-los so-
bre a importância da destinação 
destes materiais em pontos de 
coleta públicos como as lixeiras, 
PEVs e o Centro de Reciclagem.

Comentários e colaborações

Após os compartilhamentos 
dos planos, a palavra foi aberta 
para comentários e colabora-
ções: 

“Muita alegria ver os profes-
sores da rede com seus planos 
de intervenção, ver que cada 
proposta está representando 
bem cada território e situações 
das realidades levantadas. Nos-
sos projetos de responsabilida-
de social nas escolas precisam 
ser semente de árvore frutífera, 
porque precisam perdurar. As 
crianças passam, os professo-
res permanecem, outras crian-
ças virão, e os projetos precisam 
continuar”, disse a diretora ad-
ministrativa da Educação, Irene 
Mello.

“Se temos todo um ambiente 
com munícipes que sabem tra-
balhar com os resíduos realizan-
do o descarte de forma correta, 
também teremos a colaboração 
com o saneamento, o controle de 
determinados animais e insetos, 
evitando a multiplicação de do-
enças, oferecendo melhores con-
dições de saúde para as comuni-
dades e reduzindo as demandas 
de operações das unidades de 
saúde”, avaliou o diretor de Pro-
teção aos Riscos e Agravos à Saú-
de, André Pereira.

“São iniciativas, planos e ações 
muito bem pensadas, consideran-
do a peculiaridade de cada região 
do município. É superimportante 
envolver desde crianças, às famí-
lias e comunidade em geral”, disse 
Vanessa Ferrari, representante 
da Novelis.

“Projetos lindos, precisamos 
de uma aldeia inteira para edu-
car uma criança. Vamos unir 
nossas forças para conseguir um 
ambiente inteiro. Vamos juntos! 
Parabéns ao Instituto Sabiá por 
orquestrar todos esses esforços 
para chegarmos até aqui”, com-
pletou a diretora pedagógica, 
Elaine Prolungatti.

“Para manter um projeto é ne-
cessário empenho e dedicação, 
pois manter pode ser tão difícil 
quanto criar. Surgirão obstácu-
los, intempéries da vida cotidia-
na, mas trabalhar para o meio 
ambiente sempre será uma sa-
tisfação muito grande”, afirmou 
a secretária de Meio Ambiente, 
maria Eduarda.

Este programa é iniciativa da 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Pinda, incentivada pela No-
velis e realizada pelo Instituto 
Sabiá com apoio da Prefeitura 
que, além de abordar conteúdos 
e promover experiências nos 
campos culturais, sociais, am-
bientais e econômicos, se desti-
na à capacitação na elaboração 
e desenvolvimento de projetos 
socioambientais. Para isso, em 
seu 2º Ciclo, será oferecida aos 
grupos de trabalho de cada um 
dos 04 planos de intervenção a 
assessoria técnico pedagógica 
da equipe Mov.Cicla. Também 
contará com o apoio de organi-
zações sem fins lucrativos lo-
cais, de projetos educacionais, 
empreendedores e de outros 
setores municipais.

Para assistir à gravação do 
evento, acesse https://www.you-
tube.com/watch?v=kMKFYvU-
G9ks. Para saber mais sobre a 
formação visite o site www.mo-
vcicla.eco.br.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, realizou na 
escola Professora Madalena 
Caltabiano Salum Benjamim 
comemorações em relação 
ao folclore, de uma maneira 

Planos contemplam as regiões rural, 
urbana, periurbana e de Moreira César

Grupos de trabalho tiveram a oportunidade de apresentar ao público os planos criados

Prefeitura comemora folclore 
em escola do ‘Primavera’

diferente e muito legal. Além de 
falarem sobre a importância e o 
significado desta palavra, de-
senvolveram também algumas 
atividades que possibilitaram aos 
alunos ter a vivência lúdica desta 
festa.

As comemorações começaram 
dia 19 de agosto com uma roda-
da de contação de lendas com a 
orientadora de arte Regina.

Depois foi realizada uma ofi-
cina com todos os alunos, desde 
o Pré 1 até o 5º ano, de balangan-
dãs, dia 22 - Dia do Folclore. O 
brinquedo é feito com fitas colori-
das e tem sua origem na cultura 
africana. As crianças adoraram 
e inclusive tiveram o momento 
de brincarem coletivamente com 
seus balangandãs. 

Finalizando as comemorações, 
dia 24, foi realizada uma aula 
aberta de educação física, com 
a orientadora Mariane, em que 
os pais e familiares dos alunos 
foram convidados para brinca-
rem juntos, resgatando jogos e 
outras brincadeiras folclóricas 
e por muitos desconhecidas ou 
esquecidas, como as 5 Marias. 
bilboquê, corda, bolinhas de gude, 
pião e outras.

De acordo com a diretora Fa-
bíola, “a participação da comuni-
dade e a troca de saberes foi com 
certeza um grande prêmio, tanto 
para os alunos que vivenciaram 
experiências significativas, como 
para nós educadores que revisita-
mos nossas memórias da infân-
cia, foi uma grande oportunidade 
para fortalecer nossa cultura”.

Os alunos vivenciaram 
os significado da 
palavra folclore com 
atividades lúdicas
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