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A GAzetA dos Municípios

CMDCA convoca para
eleições do Conselho Tutelar 

do quadriênio 2020/2024

Enzo Barros vence
Campeonato Brasileiro

de Atletismo Sub-16

Centro Dia do Idoso promove 
Baile da Primavera

Público na Flit 2019
supera 40 mil pessoas

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente convoca a 
população de Taubaté para 
as eleições do Conselho 
Tutelar para o quadriênio 
2020/2024. 
A eleição acontece no 
dia 6 de outubro, das 8h 
às 17h, no Departamento 

O atleta Enzo Barros, da 
equipe Luasa Taubaté, 
venceu  a prova de 250 
metros rasos disputada no 
Campeonato Brasileiro 
Sub-16 em Fortaleza entre 
os dias 20 e 22 de setem-
bro. Barros ainda garantiu 
o terceiro lugar na prova 
de 75 metros.
A equipe esteve represen-
tada por quatro atletas no 
total. Samanta Lopes (lan-
çamento de disco e arre-
messo de peso), Gabriel 
Frade (1000m c/obstácu-
los e 1000m rasos), Cauê 
Brasilio (5.000m marcha 
atlética) e Enzo Barros 
(75m e 250m rasos).

O Centro Dia do Idoso 
“Padre Hugo Bertonaz-
zi” promove hoje, dia 25 
de setembro, das 13h às 
16h30, o Baile da Prima-
vera. 
A estação mais florida do 
ano chega oficialmente 
nesta segunda-feira, 23 de 
setembro.
Além do baile dançante, a 
gerontóloga e especialista 
em Saúde Pública, Ana 
Paula Ferreira, vai minis-
trar uma palestra com o 
tema: “O envelhecimento 
ativo nos dias atuais”. Os 
idosos também vão fazer 
uma apresentação com o 
coral que faz parte das au-
las de música.

A terceira edição da Feira 
de Literatura Infantil de 
Taubaté (Flit) terminou 
no último domingo com 
um novo recorde de parti-
cipação e o saldo de mais 
de 40 mil pessoas presen-
tes durante os sete dias de 
evento.
A presença de estudantes 
também superou as expec-
tativas da comissão orga-
nizadora da Flit 2019. Fo-
ram contabilizados 7.005 
estudantes de escolas das 
redes pública e privada na 
avenida do Povo, movi-
mento cerca de 20% maior 
do que o previsto inicial-

de Gestão e Negócios da 
Unitau (antigo Ecase), lo-
calizado à rua Expedicio-
nário Ernesto Pereira, 225, 
Centro.
Podem votar todos os ci-
dadãos maiores de 16 
anos, inscritos como elei-
tores no município. Cada 
eleitor poderá votar em 

O Campeonato Brasi-
leiro é organizado pela 
Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) e é 
considerado a porta da en-
trada da categoria para os 
eventos nacionais. As pro-
vas aconteceram na pis-
ta da Unifor, com atletas 
da faixa etária de 13 a 15 
anos. Foram reunidos  640 
atletas de 110 clubes e 23 
Estados brasileiros mais o 
Distrito Federal.
O próximo compromisso 
do atletismo será nos dias 
28 e 29 de setembro pelo 
Estadual Sub-18 em São 
Bernardo do Campo.
A Prefeitura de Taubaté 

O Centro Dia é um espaço 
destinado a proporcionar a 
proteção integral de idosos 
semidependentes,  com 
idade igual ou superior a 
60 anos, que possuam li-
mitações para a realização 
das atividades da vida di-
ária (AVD), cujas famílias 
não tenham condições de 
prover estes cuidados du-
rante o dia ou parte dele. 
Ao final da tarde, o idoso 
volta para sua casa, sem 
perder os vínculos fami-
liares.
Os idosos são acolhidos 
por uma equipe multidis-
ciplinar, com atividades 
físicas voltadas para a ida-
de e condição física; aula 

mente. Além disto, outros 
571 estudantes passaram 
pelas oficinas de livros 
disponibilizadas.
O tema da edição de 2020 
da Flit já foi definido e vai 
destacar o centenário da 
Emília, boneca de pano 
feita pela tia Anastácia e 
um dos personagens mais 
famosos de Monteiro Lo-
bato. A Flit 2020 será rea-
lizada na avenida do Povo 
entre os dias 14 e 20 de 
setembro.
O projeto da FLIT 2019 
foi desenvolvido por meio 
do Proac (Programa de 
Ação Cultural), via Se-

apenas um candidato e 
não será permitido o voto 
por procuração. 
São 25 candidatos a con-
selheiro.
O voto é facultativo. Para 
votar, é necessário apre-
sentar o título de eleitor e 
documento oficial de iden-
tidade com foto.

oferece aulas de iniciação 
ao atletismo todas as se-
gundas e quartas, às 8h e 
às 16h.
Confira o desempenho dos 
atletas:
Samanta Lopes
4º lugar – lançamento do 
disco
9º lugar – arremesso do 
peso
Gabriel Frade
4º lugar – 1.000m c/obstá-
culos
Cauê Brasilio
8º lugar – 5.000m marcha 
atlética
Enzo Barros
1º lugar – 250m
3º lugar – 75m

de música; atividades ma-
nuais; oficinas de estímulo 
cognitivo; oficinas de jar-
dinagem e culinária; além 
de festas, passeios e ativi-
dades intergeracionais.
O local tem capacidade 
para acolher 40 idosos e 
no momento está com a 
lotação máxima. A tria-
gem é feita pelo Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Creas), que fica no 
piso superior da Rodoviá-
ria Velha.
O equipamento está loca-
lizado à rua Doutor Bene-
dito Cursino dos Santos, s/
nº (esquina com a avenida 
Prof. Walter Thaumaturgo 
– avenida do Povo).

cretaria de Cultura de Es-
tado. Criada e executada 
pela Prefeitura de Tauba-
té, a feira deste ano teve a 
empresa ADV Produções 
como curadora, ficando a 
coordenação geral a car-
go da produtora cultural 
Amália De Vincenzo. A 
FLIT 2019 contou com o 
patrocínio oficial das em-
presas Usiminas e EDP 
São Paulo. Além dos pa-
trocinadores, a feira tam-
bém contou com o apoio 
da Câmara Brasileira do 
Livro (CBL), ABC Trans-
portes, CCR Nova Dutra, 
Net e Oscar Calçados.
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Miscelânea
Curiosidades

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no 
tempo. Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil 
anos e é exemplo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima 
de tudo os sentimentos e quebram os pratos para mostrar seu desapego às 
coisas materiais. Essa prática ainda hoje está presente nas festas gregas, 
também como forma de demonstrar alegria.
*** 
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as altu-
ras desenvolveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. 
Não apenas o foco de seus olhos poderem mudar com particular rapidez 
como também seus olhos têm aptidão de ver claramente mais perto ou 
mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tivessem combina-
das as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes 
maior que a dos humanos e a coruja tem a capacidade de enxergar dez 
vezes mais no escuro.
***
 As lagartas e insetos se parecem com o meio ambiente por codificação ge-
nética exata das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com 
seus ambientes naturais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e 
sofre seleção natural, isso é, em um dado momento do processo evolutivo 
surge inseto ou lagarta com características semelhantes ao ambiente e seus 
descendentes têm maiores chances de sobreviverem, isto acontece porque 
os predadores do animal não conseguem vê-los e não poderão comê-los.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Uma boa idéia é um pensamento que deu certo.
A saudade é a nossa alma dizendo onde gostaríamos de estar.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
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Paratletismo de Taubaté 
tem oito líderes

no ranking nacional

Pindamonhangaba inicia 
semana municipal do idoso

Semana da criança e do adolescente 
encerra com encontro de

bandas e fanfarras em Pinda

Obras do CEAP bem viver
são lançadas durante coletiva

de imprensa em Pinda

A equipe de paratletismo 
do Programa Esporte Para 
Todos, da Prefeitura de 
Taubaté, confirma o bom 
ano de 2019 e aparece 
como um dos destaques 
do Ranking Brasileiro de 
Paratletismo, divulgado 
recentemente pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro.
A equipe taubateana apa-
rece com oito paratletas 
figurando como líderes do 
ranking de suas respecti-
vas provas, sendo que al-
guns lideram mais de uma 
prova. 
O ranking é divulgado 
também como forma de 
confirmar os paratletas 
classificados para o Cam-
peonato Brasileiro de Pa-
ratletismo. Para estar na 
competição, o competidor 
precisa estar entre os oito 
melhores do Brasil de sua 
prova.

O Conselho Municipal do 
Idoso, em parceria com a 
Secretaria de Assistência 
Social, iniciou no último 
sábado (21) a sétima edi-
ção da “Semana Munici-
pal do Idoso”. O evento 
ocorre anualmente, em 
comemoração ao 1 de 
outubro – dia da pessoa 
idosa, e tem o objetivo de 
discutir e garantir os direi-
tos das pessoas na melhor 
idade.
A abertura oficial aconte-
ceu na Praça Monsenhor 
Marcondes, com o encon-
tro da melhor idade e jo-
gos. 
Já na segunda-feira (13), 
a escola estadual Demé-
trio Badaró, recebeu a 

O Conselho Municipal 
da Criança e do Adoles-
cente, em parceria com a 
Secretaria de Assistência 
Social, encerrou no último 
domingo (22), a “Sema-
na Municipal da Criança 
e do Adolescente” com o 
encontro de bandas e fan-
farras, no centro esportivo 
João do Pulo.
Segundo informações dos 
organizadores, o evento 
contou com mais de dez 
bandas e fanfarras de di-
versas cidades do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira, 
como Taubaté, São Sebas-
tião, Natividade da Serra, 
entre outras.
Um dos organizadores, 
William Bonafé, destacou 
que o encontro de bandas e 
fanfarras foi muito bom e 
contou com a participação 
de diversas pessoas, além 

A cidade está prestes a ga-
nhar dois CEAPs – Centro 
Educacional Avançado de 
Pindamonhangaba – que 
são as escolas de ensino 
integral. O primeiro já 
está sendo construído no 
Castolira e o segundo teve 
suas obras lançadas em 
uma coletiva de imprensa 
realizada no gabinete do 
Executivo. 
Participaram do lança-
mento o prefeito Dr. Isael 
Domingues, a secretária 
de Obras e Planejamento 
Marcela Franco e o secre-
tário de Educação profes-
sor Júlio Valle, além dos 
representantes da cons-

Da equipe taubateana, li-
deram o ranking brasilei-
ro os paratletas: Alessan-
dro da Silva (arremesso 
de peso e lançamento de 
disco F11), Viviane So-
ares (100m T12), Ed-
neusa de Jesus (1500m 
e 5000m T12), Julyana 
Cristina (lançamento de 
disco F57), André Rocha 
(arremesso de peso F54), 
Kaian Silva (salto em dis-
tância T38), Michel Gus-
tavo (salto triplo T47), 
Rafael Mateus (lançamen-
to do club F31).
O Campeonato Brasilei-
ro de Paratletismo será 
realizado de 27 a 29 de 
setembro, no Centro de 
Treinamento Paralímpico 
Brasileiro, em São Paulo. 
O time do Programa Es-
porte Para Todos terá 16 
paratletas na competição, 
sendo 11 homens e 5 mu-

peça teatral “Epitáfio”, 
além da apresentação de 
dança dos idosos da SE-
MELP (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer). 
As mesmas apresentações 
acontecerão nos dias se-
guintes nas escolas esta-
duais Ryoiti Yassuda, no 
centro, Deputado Claro 
Cesar, em Moreira César 
e no bairro das Campinas, 
na escola Professor Pedro 
Silva. 
A sexta-feira (27), será a 
vez do Lar Irmã Terezi-
nha receber, às 15 horas, a 
peça teatral “O casamento 
da dona Baratinha”. E na 
terça-feira (1/10) acontece 
o encerramento das ações 
da Semana Municipal do 

do prefeito, Isael Domin-
gues, e da primeira-dama, 
Claudia Domingues.
Ele destacou ainda que 
mesmo com o frio, e em 
alguns momentos, um 
leve sereno, as bandas e 
fanfarras deram um show. 
“Fanfarra da APAE (As-
sociação de Pais e Alunos 
Excepcionais) foi a pri-
meira. O público curtiu 
muito e aplaudiu bastante 
e era nítido no rostinho 
dos integrantes da Fan-
farra a alegria de estarem 
ali. A banda de Campos 
do Jordão trouxe um in-
tegrante deficiente visual 
que desfilou em marcha 
acompanhado da mãe e 
ainda fez solos de percus-
são e além de uma propos-
ta de resgate das tradições 
das bandas e fanfarras, o 
Encontro de Bandas en-
cerrou a Semana da Crian-

trutora e os representantes 
dos condomínios do Bem 
Viver.
No bairro, a escola de 
tempo integral será cons-
truída como uma amplia-
ção da Escola Municipal 
João Kolenda Lemos e 
contará com mais nove 
salas de aula, pátio co-
berto com palco e quadra 
esportiva coberta, entre 
outras novas áreas. O in-
vestimento na obra é de 
R$ 1.499.103,90, com 
previsão de realização em 
8 meses.
A ampliação será de 
1.602,22 m². A área to-
tal final da escola será de 

lheres.
O evento será a última 
chance dos paratletas con-
quistarem índices para o 
Campeonato Mundial de 
Paratletismo, que acon-
tecerá em novembro, 
em Dubai nos Emirados 
Árabes Unidos. Da equi-
pe do Programa Esporte 
Para Todos, Alessandro 
da Silva já tem vaga no 
Mundial, onde disputará 
as provas de arremesso de 
peso e lançamento de dis-
co.
André Rocha tinha índice 
também para o arremes-
so de peso e lançamento 
de disco, no entanto, por 
conta da reclassificação a 
que foi submetido às vés-
peras dos Jogos Parapan 
Americanos de Lima, que 
culminou na mudança de 
classe, ele não estará mais 
no Mundial de Dubai.

Idoso, das 11 às 16 horas, 
nos Salesianos.
A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miran-
da, destacou que o intui-
to de promover a Sema-
na Municipal do Idoso é 
conscientizar a população 
a respeito da garantia de 
direitos da pessoa idosa. 
Ela afirmou ainda que a 
extensa programação tem 
o objetivo de fomentar 
a discussão, e que conta 
com o apoio de diversas 
entidades que trabalham 
pela causa na cidade. “O 
prefeito doutor Isael tem 
tido um olhar com muito 
respeito e comprometi-
mento para este segmen-
to”, finalizou a secretária.

ça e do CMDCA de Pinda 
com festividade, reflexão 
e inclusão”, comentou 
William.
A Semana da Criança e do 
Adolescente foi iniciada 
na última terça-feira (17), 
e contou com diversas ati-
vidades como a mesa re-
donda sobre “o serviço de 
escuta especializada e de-
poimento especial”, pales-
tra sobre o ECA (Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente) no terceiro fórum 
do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente e apresenta-
ção cultural.
O evento acontece uma 
vez ao ano e tem o intuito 
de discutir os direitos da 
criança e do adolescen-
te em Pindamonhangaba, 
tendo em vista medidas 
de proteção e conscienti-
zação.

2438,02 m².
No Castolira, o CEAP está 
sendo realizado como uma 
ampliação da EM Profes-
sora Julieta Reale Vieira. 
O CEAP Bem Viver faz 
parte do pacote de obras 
da Educação lançado no 
final de agosto. Integram 
ainda as obras do CEAP 
Castolira, ampliação das 
Escola Municipal Odete 
Madureira (Morumbi) e 
do CMEI Durvalino dos 
Santos (Campinas), além 
da cobertura da quadra da 
EM Elias Bargis (Arare-
tama). Em breve, outras 
obras da área da educação 
serão anunciadas.
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Convênio Prefeitura e Stella Maris cria novos serviços 
e aumenta retaguarda de especialidades

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e a Casa de Saúde 
Stella Maris aumentaram 
o número de atendimentos 
de retaguarda de especia-
lidades em diversas áreas.
A medida só foi efetiva-
da graças às melhorias 
contratuais previstas no 
convênio entre as institui-
ções, bem como exigên-
cias feitas pela Prefeitura 
para que houvesse aumen-

to no repasse financeiro 
ao Instituto das Pequenas 
Missionárias, responsável 
pela administração hospi-
talar do Stella Maris.
O repasse saiu de R$ 2,2 
milhões/mês em 2016 
para R$ 3,6 milhões/mês 
em 2019, porém foram 
criados diversos serviços 
de atendimentos, consul-
tas e plantões com espe-
cialistas.

Segundo relatório emitido 
pela Secretaria de Saúde, 
foram criadas as cobertu-
ras de urologia, nefrolo-
gia, psiquiatria, cardiolo-
gia e vascular.
Além disso, foram implan-
tados seis horas diárias de 
profissionais neurologis-
tas de forma presencial e 
um plantonista 24 horas  e 
mais um médico de plan-
tão de sobreaviso para bu-

comaxilo, especialidades 
muito usadas em casos de 
acidente de trânsito gra-
ves.
Ainda de acordo com o re-
latório, houve aumento de 
50% no número de profis-
sionais emergencistas, or-
topedistas, cirurgião geral 
e ultrassonografistas. Em 
acordo com a direção do 
Stella Maris, hoje há vi-
sita diária de todos estes 
especialistas, pois antes 
era somente clínico geral, 
cardiologista, ortopedista 
e casos de cirurgia.
Mais números
O convênio assinado em 
2019 entre Prefeitura de 
Caraguatatuba e o Institu-
to das Pequenas Missioná-
rias possibilitou também 
a contratação de exames 
de tomografia (150 por 
mês) e o aumento de con-
sultas de ortopedia (300/
mês em 2016 para 530/
mês em 2019), consultas 
de cirurgia (100/mês em 

2016 para 330/mês em 
2019), consultas de cirur-
gia de vascular (150/mês 
em 2016 para 180/mês em 
2019). 
Além disso, houve au-
mento no número de in-
ternações passando de 512 
por mês em 2016 para 668 
por mês em 2019.
Ampliação de leitos
A Prefeitura de Caragua-
tatuba deu início em junho 
nas obras de ampliação de 
54 leitos hospitalares na 
Casa de Saúde Stella Ma-
ris.
Conforme o projeto, a 
Santa Casa contará com 
mais 54 novos leitos de 
enfermaria/internação, 
leitos de urgência e emer-
gência, leitos de observa-
ção, além de espaço médi-
co, sala de expurgo, copa 
de funcionários, vestiários 
de funcionários, enferma-
rias, espaço de isolamen-
to, sala de preparo, farmá-
cia, posto de enfermagem, 

cozinha hospitalar, câma-
ras frias, área de inspeção 
de alimentos, copa de dis-
tribuição, sala de leitos de 
observação, sala de leitos 
de emergência, rouparias, 
consultórios, recepção, 
sala de espera, sala de 
inalação, sala de medica-
ção, área de maca, espaço 
Samu, sala de higieniza-
ção, banheiros acessíveis, 
rampas, estacionamentos, 
paisagismo e guarita nova. 
O investimento gira em 
torno de R$ 14 milhões.
O Stella Maris possui 
hoje 157 leitos, sendo                      
116 para pacientes SUS e 
41 para convênios particu-
lares.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba destaca ainda que 
estão em andamento mais 
duas outras obras na Casa 
de Saúde Stella Maris, 
com recursos estaduais e 
federais. Trata-se de mais 
10 leitos de psiquiatria e 
um novo Ambulatório.

Estradas municipais de 
Pinda tem manutenção 

100% na zona rural

Festipoema bate recorde de 
público e premia as melhores 

obras literárias em Pinda

Contando com uma exten-
são superior a 600 quilô-
metros de estradas rurais, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está atingindo a 
marca de 100% na manu-
tenção e conservação das 
estradas municipais.
Sob responsabilidade 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento, a adminis-
tração das estradas rurais 
está dividida em três re-
gionais: Regional 1– Pi-
racuama, Regional 2 – Ri-
beirão Grande e Regional 
3 – Goiabal e Dutra. O tra-
balho é realizado manten-
do três frentes simultâneas 
na manutenção, visando 
dar uma resposta mais ágil 
aos produtores e morado-
res dessas regiões.
Atualmente estão receben-
do melhorias as estradas 
da Regional 1 e 2: Estra-
das Municipais Margarete 
L. Rodrigues, João Antô-
nio de Queiroz, Eduardo 
Lourenço, Manuel Canuto 
Vieira, Jorge Emílio Viei-
ra, Carlos Giacomo Ange-
lo Masseti, Capitão Aveli-
no Alves Pereira, Estrada 
João Gil de Souza (Bicas) 
e Estrada do Pinga.
“Trabalhamos com um ca-
lendário fixo o ano todo 
e dividimos as ações em 
quatro fases. No primeiro 
trimestre atendemos ur-
gências e emergências de-

A Secretaria de Cultura 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, realizou no último 
domingo (22), a premia-
ção da décima terceira 
edição do Festipoema – 
o Festival de Poemas de 
Pindamonhangaba, no Te-
atro Galpão.
Com mais de 600 obras 
inscritas, o já o tradicional 
Festipoema bateu recor-
de de público no Teatro 
Galpão. De casa cheia, 
com mais de 200 pessoas 
participando da premia-
ção, a magia literária se 
encontrou com a arte cêni-
ca e encantou centenas de 
pessoas. De acordo com 
o organizador do evento, 
Alberto Santiago, da APL, 
realizar o Festival de Poe-
mas é um desafio, mas que 
com o auxílio da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Cultura, fazê-lo se tor-
na uma tarefa agradável.
O secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir Pal-
ma, destacou que o Festi-
poema é um evento bem 

vido à época crítica e perí-
odo chuvoso. No segundo 
trimestre a prioridade é 
fazer os serviços de ma-
nutenção preparativa para 
as correções. No terceiro 
trimestre realizamos toda 
manutenção preventiva e 
no quarto trimestre faze-
mos atendimento pontual 
para nos prepararmos ao 
período chuvoso”, afir-
mou o gestor de zelado-
ria do Setor Rural, Tiago 
Gonçalves.
A secretária de Obras e 
Planejamento da Prefeitu-
ra, Marcela Franco, lem-
bra que a manutenção das 
estradas rurais é de grande 
importância para melhorar 
o acesso aos moradores e 
turistas à área rural de Pin-
damonhangaba, colabo-
rando também para o de-
senvolvimento econômico 
e turístico da cidade.
Para o munícipe e empre-
sário rural, José Geraldo 
Moura Marcondes, a ma-
nutenção das vias rurais é 
vital, pois facilita o aces-
so às estradas rurais e por 
meio delas a população 
consegue ter acesso ao 
turismo regional gastro-
nômico de Pindamonhan-
gaba. “Para vir, melhorou 
bastante a estrada. Assim 
consigo ir e vir, chegar 
com bastante acessibilida-
de à minha casa”, desta-

consolidado em Pinda-
monhangaba, e que movi-
menta diversos ramos da 
cultura, pois utiliza não 
somente a poesia, mas 
também a interpretação, 
música e a iluminação.
As apresentações dos po-
emas selecionados pela 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras dura-
ram dois dias.
Confira os premiados do 
Festipoema 2019:  
Categoria Adulto – Troféu 
Baltazar de Godoy Morei-
ra
1º lugar – Ela – Márcio 
Prado – São Bernardo do 
Campo/SP
2º lugar – Canção do Fim 
dos Tempos – Alessandra 
Colla Soletti Tussi –  São 
Paulo/SP
3º lugar – Recordações e 
Mais Nada (Em Redon-
dilhas Maior) – Lucas da 
Silva Silvestre – Espiona/
MG
Categoria Juvenil – Troféu 
Juó Bananeri
1º lugar – Radiante Menti-
ra – Bianca Lieko Penina 
Omaki – Pindamonhanga-

cou a moradora e empre-
sária Juliana Monteiro.  A 
moradora é idealizadora 
do projeto “REO das Bi-
cas” que realiza visitas às 
cachoeiras, por meio de 
trilhas, na área rural de 
Pindamonhangaba, após o 
passeio é servido um café 
para os participantes.
De acordo com informa-
ções do Setor Rural, o 
cronograma de obras na 
área rural continua a todo 
vapor. E nesta semana, o 
local que está recebendo 
obras de melhorias e ma-
nutenção é a Estrada Mu-
nicipal Wilson Monteiro, 
no bairro da Cruz Peque-
na.
“Este suporte ao empre-
sário turístico faz toda a 
diferença para desenvol-
vermos o turismo em nos-
sa cidade, que não só tem 
muito potencial como já 
está acontecendo. Faci-
litar o acesso às estradas 
rurais facilita a vida dos 
moradores e o escoamen-
to da produção agrícola, 
colaborando também para 
desenvolvimento do pro-
dutor rural. E este traba-
lho não para, é resultado 
de planejamento e ações 
durante o ano todo. Para-
béns à Secretaria de Obras 
e Planejamento e ao Setor 
Rural”, destacou o prefei-
to.

ba/SP
2º lugar – O Quintal Má-
gico – Heitor de Sampaio 
Freitas – Santo André/SP
3º lugar – Meu Pai – In-
grid Ferreira Garcia – Pin-
damonhangaba/SP
Categoria Infantil – Tro-
féu Bertha Celesete Ho-
mem de Mello
1º lugar – O Amor – Roan 
Póvoas – Pindamonhan-
gaba/SP
2º lugar – Brincadeiras – 
Melissa Suraty de Souza – 
Pindamonhangaba/SP
3º lugar – O Flamingo – 
Ana Lívia A. França de 
Oliveira – Pindamonhan-
gaba/SP
Categoria Melhor Intér-
prete – Troféu Augusto 
César Ribeiro
1º lugar – A Pura Mércia 
– Natt Mendrot e Murilo 
Belvedereze – Pindamo-
nhangaba/SP
2º lugar – Castelo de 
Areia: Foi Tudo Ilusão – 
Rosana Dalle – Pindamo-
nhangaba/SP
3º lugar – Quintal Mágico 
– Miguel Zanin – Pinda-
monhangaba /SP


