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“Nosso Bairro” deixa
saudades no Santa Cecília

e Mombaça em Pinda

Escolas Municipais recebem 
teatro contra o Aedes aegypti

em Pindamonhangaba

Parque das Palmeiras começa 
a ser atendido pelos Correios 

em Pinda

Pindamonhangaba oferece 
de capacitação de
Condutor Cultural

 A lona do Progra-
ma Nosso Bairro encerrou 
suas atividades nos bairros 
Santa Cecília e Mombaça, 
respectivamente na quin-
ta-feira e sexta-feira. Por 
onde passa, a iniciativa 
deixa diversos fãs, que ti-
veram a oportunidade de 
aprender técnicas de arte-
sanato e se exercitar por 
�P�H�L�R�� �G�D�V�� �R�¿�F�L�Q�D�V�� �G�H�� �G�D�Q-
ças.
 Os eventos de en-
cerramento do “Nosso 
Bairro” contaram com 
apresentação teatral sobre 
o combate à dengue, de-
monstração com os alunos 
�G�D�V�� �R�¿�F�L�Q�D�V�� �G�H�� �G�D�Q�o�D�V�� �H��
exposição dos trabalhos 
desenvolvidos nas aulas 
de artesanato. Também fo-
ram realizados corte de ca-
belo gratuito, por meio do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, e aferição de pres-
são arterial com alunos da 
Fapi, além de mini-cidade 
com a equipe do Departa-
mento de Trânsito. 
�� �0�R�W�L�Y�D�o�m�R�����$�V���R�¿-
cinas de artesanato, por 
exemplo, estão melhoran-
do a vida das pessoas. Para 

 Mesmo com o 
tempo mais frio, a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba está preocupada com 
a conscientização sobre o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya. Por isso, as secre-
tarias de Educação e de 

 Após anos de tra-
balho conjunto entre a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Planejamento, 
Agência dos Correios e 
lideranças do Loteamen-
to Parque das Palmeiras, 
a partir desta quinta-feira 
(19), o local será atendido 
pelos Correios. Essa era 
uma solicitação antiga dos 
moradores do loteamento, 
e que agora será uma reali-
dade.
 De acordo com a 
Secretaria de Planejamen-
to da Prefeitura, o que 
ocorria no local era que 
algumas residências não 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, preocu-
pada com a capacitação 
dos moradores da cidade, 
abre inscrições de 23 de 
maio a 14 de junho, para 
o projeto Jovem Condutor 
Cultural, que tem como 
�R�E�M�H�W�L�Y�R�� �T�X�D�O�L�¿�F�D�U�� �M�R�Y�H�Q�V��
para exercer a função de 
condutor, favorecendo a 
�L�Q�F�O�X�V�m�R�� �G�R�V�� �T�X�D�O�L�¿�F�D�G�R�V��
no mercado de trabalho.
 O curso oferecerá 

Silvana Marques, morado-
ra do Maricá, que partici-
�S�R�X���G�D�V���R�¿�F�L�Q�D�V���G�H���E�L�V�F�X�L�W��
e chinelos decorados no 
Santa Cecília, a iniciativa 
foi um grande diferencial. 
“Estou desempregada e 
desde que sofri uma perda 
auditiva, estou em casa. 
Antes do ‘Nosso Bairro’, 
estava em depressão, só 
vivia me lamentando. Para 
mim, esse programa está 
sendo uma bênção. Achei 
que nunca ia conseguir 
fazer nada, mas resolvi 
tentar. E logo na primeira 
aula de biscuit me apai-
xonei. A demonstração da 
professora foi muito boa e 
me senti motivada. Com-
prei por minha conta o ma-
�W�H�U�L�D�O���H���¿�T�X�H�L���W�U�H�L�Q�D�Q�G�R���H�P��
casa. Logo, estava fazendo 
minhas primeiras peças: 
ovelhas e galinhas. Então 
decidi colocar no face e foi 
um sucesso! Desde aquele 
dia, estou vendendo cer-
ca de cinco peças por dia. 
Já recuperei meu investi-
mento, tive lucro e estou 
podendo ajudar em casa. 
Participar do Nosso Bairro 
foi uma coisa maravilhosa 

Saúde estão organizando 
apresentações teatrais em 
21 escolas municipais, le-
vando histórias bem hu-
moradas, que visam orien-
tar as crianças e promover 
uma conscientização e mu-
dança de comportamento, 
até mesmo das famílias. A 
intenção é evitar e exter-

�S�R�V�V�X�t�D�P�� �Q�X�P�H�U�D�o�m�R�� �R�¿-
cial – aquela entregue pela 
Prefeitura no momento do 
licenciamento da constru-
ção. Por isso, foi necessá-
rio um trabalho de anos, 
além da visita de represen-
tantes da Prefeitura e dos 
Correios, em todas as re-
sidências irregulares, para 
conversar com os morado-
res, conscientizando sobre 
a importância da regulari-
zação dos números, para 
que pudesse ser iniciado 
o atendimento de entrega 
postal. 
 Agora, com os nú-
meros regularizados, os 
moradores do Parque das 

vários módulos que ca-
pacitarão os participantes 
a atuarem em qualquer 
cidade, como condutores 
turísticos. De acordo com 
a coordenadora do CEU 
�G�D�V�� �$�U�W�H�V���� �D�� �T�X�D�O�L�¿�F�D�o�m�R��
Jovem Condutor Cultural 
é um projeto social e uma 
oportunidade de trabalhar 
a cidadania, a valorização 
da cultura, do turismo e 
patrimônios históricos, 
além de resgatar valores e 

para mim”, garantiu a ar-
�W�H�V�m���� �T�X�H�� �D�J�R�U�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�¿-
cou sua produção e já está 
ensinando as técnicas para 
as netas pequenas, além de 
presentear com suas peças.
 Geração de renda: 
A moradora do Mombaça, 
Bianca Marcondes Abissi, 
participou do Programa 
em seu bairro e também 
era só elogios. Ela é de 
Guaratinguetá e está mo-
rando em Pinda há 4 me-
ses. “Me surpreendi com a 
iniciativa da Prefeitura em 
promover essas ativida-
des sociais. Participei da 
�R�¿�F�L�Q�D�� �G�H�� �G�H�F�R�U�D�o�m�R�� �S�D�U�D��
festas com E.V.A.”, disse. 
“Sentia muita falta de ter 
uma atividade para fazer 
aqui. Esses projetos são 
muito importantes para 
ocupar o tempo disponí-
vel e aprender uma técni-
ca que pode até gerar uma 
renda”, contou.
 Os próximos bair-
ros a receberem o Pro-
grama Nosso Bairro, em 
junho, serão o CDHU do 
Arco-Íris (no Araretama) e 
a Praça do Cisas, em Mo-
reira César.

minar todos os criadouros 
�G�R���P�R�V�T�X�L�W�R�����E�H�Q�H�¿�F�L�D�Q�G�R��
toda a população. 
 A programação 
começou em 18 de maio 
e segue até o dia 10 de 
�M�X�Q�K�R���� �$�R�� �¿�Q�D�O���� �P�D�L�V�� �G�H��
7 mil estudantes da Rede 
Municipal terão participa-
do da iniciativa.

Palmeiras podem come-
morar o início do atendi-
mento e a presença dos 
carteiros para a entrega de 
correspondências, contas e 
encomendas.
 “O Parque das Pal-
meiras é um loteamento 
relativamente novo na ci-
dade e essa solicitação vi-
nha há tempos, por parte 
dos moradores. Ficamos 
satisfeitos em intermediar 
o contato com os Cor-
�U�H�L�R�V���� �¿�]�H�P�R�V�� �R�� �T�X�H�� �H�U�D��
possível e agora podemos 
comemorar, junto com a 
população, esse benefício 
�F�R�Q�T�X�L�V�W�D�G�R�´���� �D�¿�U�P�R�X�� �R��
prefeito de Pinda.

dar oportunidade de se po-
sicionarem no mercado de 
trabalho.
 Podem participar 
pessoas maiores de 16 
anos que estejam estudan-
do ou tenham concluído o 
ensino médio. Para se ins-
crever basta ir ao CEU das 
artes, localizado na Av. das 
Orquídeas, 355, Vale das 
Acácias, com um docu-
mento e comprovante de 
escolaridade.


