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Prefeito no CAE
Convidados pelos conselheiros, o pre-
feito Válter Suman e o vice-prefeito e 
secretário de Educação Renato Pie-
tropaolo, ambos do PSB, estiveram 
no Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE). Estavam presentes os conse-
lheiros Joselito, Fábio, Ângela, Iberê, 
André, Andresa, Suely e Welinton.

Presenças inéditas
Os conselheiros fizeram reivindica-
ções ao prefeito e vice, especialmen-
te relativa à EPI. O prefeito agradeceu 
as críticas construtivas (e elogios), 
se colocando à disposição e prome-
tendo voltar: “Vocês são formadores 
de opinião, são importantes para 
corrigir eventuais erros da nossa ges-
tão. Obrigado pelos apontamentos 
feitos”, enfatizou Suman.

Presenças inéditas I
Nunca, na história de Guarujá (isso 
lembra alguém?) um prefeito e 
um vice e secretário de Educa-
ção estiveram juntos reunidos no 
CAE, o que demonstra a aten-
ção, diálogo e importância que a 
atual gestão oferece à qualidade 
da merenda escolar dos alunos.

Salão Paulista

Jailson e Morcegão, designers 
capilares do tradicional Salão Pau-
lista, mantém a tradição de 60 
anos do local. Para isso, além da 
reconhecida e boa técnica dos 
cortes, usam de muita psicologia e 
amizade no trabalho. Quem garante 
é o cliente e ex-vereador José Car-
los. Parabéns ao Salão Paulista.

Boa vontade é uma das premissas 
para o sucesso de ações em todos 
os âmbitos da vida, seja na pessoal, 
profissional ou na vida pública. Quan-
do se dá a oportunidade de ampliar 
os horizontes de uma população nas 
áreas básicas para uma vida digna, 
se amplia também a capacidade de 
mudanças positivas no cotidiano e 
previne a falência da comunidade.

Durante anos, a Cidade esteve 
inerte neste aspecto de boa vontade. 
Os números apresentados durante 
a prestação de contas dos últimos 
270 dias do novo governo municipal 
demostram que a evolução e partici-
pação das pessoas vêm aumentando 
gradativamente em Guarujá. Lógico 
que desafios estão pela frente e mui-
ta coisa ainda deve ser feita para que 

nos orgulhemos de fato de nossa Ilha.
Nesta edição, o leitor vai poder 

acompanhar a evolução nos aten-
dimentos dos CAEC’s, orgulhar-se 
pela oitava certificação da Praia do 
Tombo, que mantém Guarujá entre 
os principais roteiros turísticos do 
mundo. Nosso colunista social traz 
um pouco sobre o Baile da Prima-
vera que, além de ajudar a angariar 

recursos para o desenvolvimento dos 
projetos do Fundo Social, resgata a 
autoestima da nossa Sociedade Civil, 
entre outros assuntos.

É assim que queremos ver Gua-
rujá! Andando para frente, com a 
união da população para que cada 
vez mais ações de Filantropia acon-
teçam e que a boa vontade continue 
na pauta da administração da cidade.

Basta boa vontade!
EDITORIAL
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Repercutiu...
Positivamente a manchete de capa 
do Jornal da cidade da última edição, 
quando destacamos  o “Natal Ilumi-
nado”, uma iniciativa da primeira-
dama Edna Suman, que está a frente 
do FSS. Informações dão conta de 
que a população está aderindo ao 
projeto que, além de resgatar o “Es-
pírito de Natal” e de solidariedade”, 
cuidará do meio ambiente.

Candidatos a deputado
Toda eleição é a mesma ladainha. 
“Essa será a eleição mais difícil”. 
E será mesmo, como sempre. A le-
gislação eleitoral fechando o cerco 
e a população mais esclarecida do 
que nunca: escaldada de políticos 
mentirosos e corruptos.

Eleições 2018
Pelo menos até o momento, a coisa 
está rolando solta na questão do lan-
çamento de nomes para candidatos 
a deputado estadual e federal na 
cidade. A administração atual não 
definiu seus nomes, nem está inter-
ferindo em outros partidos. Nesse 
cenário, podemos ter em 2018 um 
“salve-se quem puder”, com várias 
dezenas de candidatos.

E, se correr solto...
Corre-se o risco de não eleger nin-
guém e a cidade ficar sem represen-
tatividade na Assembleia Estadual e 
Câmara Federal.

Na orla melhorou
A bagunça que estava na cidade com 
relação a faixas de eventos particula-
res na orla de Pitangueiras melhorou 
após reclamações ao prefeito nas 
redes sociais. Um absurdo eventos 
não beneficentes, nem de utilidade  
pública, poluírem a cidade. Ponto 
para o secretário Dirceu Marçal. 
“Foice” nelas prefeito.

Faixas do Sinprecon 
O Sindicato de Condomínios Pre-
diais, Comerciais e Afins, quando 
a PMG já havia retirado boa parte 
das faixas, encheu as esquinas da 

Cidade e a Orla com um evento que 
só interessa ao segmento deles. É 
isso que precisa acabar na cidade...

Um ambulante...
Já tradicional da Praia de Pitanguei-
ras foi claro: “A fiscalização melho-
rou muito na atual gestão. Antes era 
uma bagunça só. Agora, nós que 
somos regularizados, queremos que 
a PMG continue esse trabalho para 
retirar os irregulares, e organizar a 
praia”, afirmou. Ponto para o se-
cretário Capitão Venâncio e equipe.

Em Brasília 

O presidente do Sindicato dos Hospi-
tais Filantrópicos da Baixada Santis-
ta e do HSA, Dr. Urbano Bahamonde 
esteve em Brasília, nesta semana, 
em comitiva com representantes da 
Santa Casa e Beneficência. Foram 
recepcionados pelo deputado fede-
ral Marcelo Squassoni, do PRB, e o 
deputado Papa, do PSDB.

Hospitais filantrópicos
Na pauta, reunião com o senador 
José Serra, do PSDB, autor da lei 
que beneficia  hospitais filantró-
picos.  A luta é pela regularização 
da documentação. “Senador, da 
forma como está, a lei não benefi-
cia nenhum hospital da Baixada, é 
preciso derrubar o veto que excluiu 
dos benefícios instituições que não 
contam com CND (Certidão Negativa 
de Débitos)”, esclareceu Urbano, ao 
senador Serra, que prometeu ajudar.

O deputado...
Marcelo Squassoni, do PRB, precisa 

fazer isso: ajudar os hospitais filan-
trópicos e realizar ações sérias e 
factíveis. Ficar prometendo e falando 
em aeroporto no final de 2018, após 
a eleição é brincadeira. Isso, ao 
lado de um visível prefeito Suman, 
constrangido por temer que a obra 
não se concretize na data prevista.

Promessas antigas
Nessas promessas de aeroporto, 
ponte e túnel, a população não cai 
mais deputado!  Só vai queimar sua 
tentativa de reeleição. O JC escreve 
o real. Se ajudou, reconhecemos. 
Mentiu, atrapalhou? Criticamos. É a 
nossa linha editorial.

De 20 a 300 metros...
Esse é o tamanho dos quiosques em 
Guarujá, segundo informação do setor 
de Comunicação da PMG. O JC está 
preparando matéria sobre o tema. 
Mas, faltam informações da PMG 
sobre critérios quanto ao tamanho e 
forma de concessão, ao pagamento 
de impostos e aluguéis, entre outros.

Um empresário...
Da cidade, ao saber que existem 
“quiosques” com até 300 m2 consi-
derou um absurdo: “Qual tipo de retor-
no e impostos eles oferecem para a 
cidade?”. É justamente isso que o JC 
quer apurar e esclarecer aos leitores.

Contrato da Unaerp
Após a população saber que a UNA-
ERP não paga aluguel, nem imposto 
para a PMG e que, com a eventual de-
volução do prédio, a prefeitura pode-
ria economizar mais de R$ 7 milhões 
por ano para investir em creches, 
saúde e educação, tem gente que 
ficou esperta e revoltada. Não seriam 
privilégios demais em troca de algu-
mas migalhas em bolsas de estudo?

Eventos de Verão
O Jornal da Cidade defende a realiza-
ção de eventos seguros e dentro da 
lei para todos os empresários que te-
nham interesse na Cidade. Inclusive, 
ao empresário Fábio Fronterotta. Para 
todos. Sem exceção. Na forma da lei.
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Cursos em diver-
sas áreas são dispo-
nibilizados à popula-
ção nos Centros de 
Atividades Educacio-
nais e Comunitárias 
(Caec) de Guarujá, 
nas sete unidades 
espalhadas pela ci-
dade. Durante a últi-
ma edição do Projeto 
‘Caec em Ação’, que 
aconteceu recente-
mente, a Prefeitura 
divulgou que mais de 
23 mil pessoas foram 
atendidas e orienta-
das nas edições de 
cidadania do projeto.

“Aproximar a po-
pulação dos serviços 
municipais”, é uma 
das afirmações do 
prefeito Válter Su-
man, durante seus 
discursos e ações 
divulgadas em suas 

A próxima edição 
do Projeto acontece 
no fim de Outubro, 
em data que será di-
vulgada pela Secre-
taria de Educação. 
O evento vai ocorrer 
no Caec Professora 
Márcia Regina dos 
Santos, que fica 
na Avenida Mário 
Daige, 1.440, no 
Jardim Boa Espe-
rança. No evento vai 
acontecer festival 
de futebol de salão. 

Na área da saúde, 
a população poderá 
aferir a pressão ar-
terial, realizar testes 
de glicemia/diabe-
tes, e obter informa-
ções de prevenção 
às Doenças Sexual-
mente Transmissí-
veis (DST´s). Quanto 
à estética: cortes 
de cabelo, manicure 
e massagem tera-
pêutica também fo-

Projeto “Caec em Ação” registra
23 mil atendimentos e orientações

Nova edição do Caec em Ação
acontece no fim de outubro

redes sociais. Junto 
ao seu secretariado, 
a administração vem 
promovendo ações 
que buscam a partici-
pação da população e 
a ocupação dos equi-
pamentos públicos. 

Segundo o vice-pre-

feito e secretário Mu-
nicipal de Educação, 
Renato Pietropaolo, 
as ações sociais nos 
Caec’s têm o objetivo 
de levar a comunida-
de para dentro dos 
aparelhos educacio-
nais, além de mostrar 

Aproximar a população dos serviços municipais, é uma das afirmações do prefeito

Válter Suman, durante seus discursos e ações divulgadas em suas redes sociais

População poderá aferir a pressão 

arterial, realizar testes de glicemia, 

diabetes entre outros serviços

Nascido no Cen-
tro de Atividades 
Educacionais Comu-
nitárias (Caec) João 
Paulo II, em Vicente 
de Carvalho, o grupo 
de Teatro “Viverart” 
ficou em segundo 
lugar no Festival Jo-
vem de Teatro Ama-
dor (Fesjota), com o 
espetáculo “O Bom 
Samaritano”. O gru-
po também faturou 
nas categorias de 
melhor atriz coadju-
vante, melhor ator 
e figurino. A premia-
ção aconteceu no 
mês passado, no Te-
atro Municipal Brás 
Cubas, em Santos. 

O espetáculo “O 
Bom Samaritano” , 

como na passagem 
bíblica, revela a his-
tória de um hebreu 
que em viagem de 
Jerusalém a Jericó é 
roubado e espanca-
do, de modo que a 
cena é ignorada por 
religiosos que passa-
vam pelo local e não 
prestam ajuda. Ele 
é salvo por um sa-
maritano, cujo povo 
era odiado pelos he-
breus. Desenvolvida 
pelos próprios alu-
nos, o espetáculo 
teve a direção de 
Mauta Militani, tam-
bém autor do texto.

Ainda no Fesjo-
ta, o grupo faturou 
nas categorias de: 
melhor atriz coadju-

vante, com Stefanie 
Cambui; de melhor 
ator, com Ítalo Mar-
ques e, de melhor 
figurino. Para o Festi-
val, participaram um 
total de 11 atores, 
entre adultos, ado-
lescentes e crianças. 
O Viverart já existe 
há sete anos e é for-
mado por alunos do 
curso de teatro do 
Caec João Paulo II.

O Projeto Fesjo-
ta é uma iniciativa 
leiga para evange-
l izar a juventude 
através da arte, 
com música, teatro, 
dança, esportes, jo-
gos de inteligência 
e conscientização 
em ação socia l .

Grupo de teatro do Caec fica
em 2º lugar em festival

as possibilidades de 
aperfeiçoamento pro-
fissional, lazer e de 

entretenimento, gra-
tuitamente oferecidos 
pelo setor público”. 

“É com muita ale-
gria que vemos o 
quanto nossa inicia-
tiva tem dado cer-
to. Levar ações de 
cidadania à nossa 
população, fazendo 
com que ela usufrua 
dos equipamentos 
da rede municipal, 
que lhe pertencem 
de fato, torna o tra-
balho da Secretaria 
grat i f icante, pois 
vemos que o nosso 
objetivo está sendo 
alcançado”, contou 
o secretário duran-
te o último “Caec 
em Ação”, que reu-
niu 3.700 pessoas.

ram disponibilizados.  
Também serão 

disponibilizados in-
formações na área 
jurídica, como pro-
g ramas  soc ia is , 
além da credencial 
de estacionamento 
de deficiente físico 
e cadastramento do 
Cartão SUS foram 
ofertadas. O Caec 
em Ação também 

propicia a oportuni-
dade para aqueles 
que desejam abrir o 
seu próprio negócio 
ou querem legalizar 
sua situação, e ter 
crédito para investi-
mentos, através da 
Sala do Empreende-
dor do Sebrae (Micro-
empreendedor Indivi-
dual – MEI) e o Banco 
do Povo Paulista.
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SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS

Sucesso marca Baile da Primavera do Fundo Social

Primeira-dama Edna Suman:
elegância e ação social para APAE

O vice-prefeito 
Renato Pietropaolo

Joyce e o sec. adj. Turismo 
Luiz Dedé do Adélia

Sec. Saúde Dr. Humberto
Sandi e Wania Regina

O pres. do HSA, Dr. Urbano Bahamonde, o sec. de Saúde Dr. 
Humberto Sandi, o Dr. Lucas Suman e o colunista Welinton Andrade

Os empresários 
Mário Eduardo 

Martins e 
Rosângela 

ladeiam
o prefeito

Válter Suman

Dr. Guaraci Reis e
Dra Letícia representaram

o Rotary Guarujá no
jantar do FSS para APAE

Dr. Arthur Albino
dos Reis e Marinalva

O Secretário de Governo Gilberto
Venâncio e Rosimeire Lombardi



welintonandrade@hotmail.com

facebook welinton andrade

twitter.com/welintondatv

Tel.: 99716.5052

Por Silvia Sant Anna
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SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS 5

Primeira-dama realiza Baile da Primavera, na Socia
O baile jantar foi um sucesso e a renda será revertida para as crianças da APAE – Guarujá 

O presidente da Câmara
Edilson Dias e Weslene

Os anfitriões prefeito Válter Suman e primeira-dama Edna
Suman sendo entrevistados para o Programa Welinton Andrade

Rose e o sec. de Des. Econômico
e Portuário Gilberto Benzi

A paisagista e decoradora Eliane Falanga com
o prefeito Suman e a primeira-dama Edna

O advogado e contador Admilson dos
Santos Neves e Jaqueline Antiquera

D. Antonia Caramelo ladeada pela
filha Sandra e Rosana Marques

O empresário Luiz Menezes com
amigos de Guarujá e São Paulo 

O Chefe de Gabinete Fabrício Henrique
e Vanessa; Danny e Paulo Mapelli

Secretário da AGM Marcelo
Tadeu e Alexandra; Luciana

Suman e o secretário Municipal 
Segurança, Capitão Venâncio
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PRAIAS:
Praia do Tombo, Guarujá (SP)
Prainha, Rio de Janeiro (RJ)
Praia Grande, Governador

Celso Ramos (SC)
Praia da Lagoa do Peri,
em Florianópolis (SC)

Praia de Ponta de Nossa
Senhora, Salvador (BA)

MARINAS:
Marinas Costabella, Angra dos Reis (RJ)

Marinas Nacionais, Guarujá (SP)
Iate Clube de Santa Catarina,

Florianópolis (SC)
Marina Kauai, Ubatuba (SP)

OPERADORES DE EMBARCAÇÕES
DE TURISMO SUSTENTÁVEL:

Água Viva Mergulho, Florianópolis (SC)

Com novo modelo 
de gestão, a Praia do 
Tombo recebeu pela 
oitava vez a certifica-
ção internacional de 
qualidade Bandeira 
Azul. Para obter nova-
mente a qualificação, 
a praia atendeu a 33 
critérios, subdividi-
dos em educação e 
informação ambien-
tal. Seguindo uma 
tendência mundial, 
Guarujá tem partici-
pado ativamente de 
discussões regionais 
sobre sustentabili-
dade urbana, além 
de planejar a criação 
de ferramentas práti-
cas para a gestão de 
todas as praias do 

Na mudança da 
metodologia de ges-
tão, a atuação efe-
tiva e permanente 
da sociedade como 
parte fundamental 
do processo tem sido 
priorizada. Na van-
guarda da recente 
Portaria 113/2017, 
que abre a possibi-

lidade de os municí-
pios se tornarem res-
ponsáveis pela ges-
tão de suas praias, 
Guarujá vem aplican-
do esse conceito.

Na região conhe-
cida como Rabo do 
Dragão, o Grupo 
Gestor da Serra do 
Guararu já delibera 

sobre o destino e 
uso de cada praia. 
Para garantir a requa-
lificação em 2018, 
a Seman reativou o 
Grupo Gestor para 
Manutenção da Certi-
ficação Bandeira Azul 
da Praia do Tombo, 
com um novo perfil. 
Além de membros 

da comunidade, tam-
bém foram convida-
dos, representantes 
da mídia regional e 
de indústrias da Bai-
xada Santista. De 
maneira inédita, o 
grupo busca regiona-
lizar a administração 
da Praia do Tombo, 
única do estado de 

São Paulo a rece-
ber a Bandeira Azul.

“Queremos que a 
gestão dessa praia 
seja discutida de 
forma regional, que 
Cubatão e Santos, 
por exemplo, parti-
cipem ativamente 
desse processo. O 
próximo passo é 

que cada praia de 
nossa Cidade tenha 
seu próprio grupo 
gestor, em parceria 
com as associações 
de bairro. Queremos 
a sociedade discu-
tindo o destino e 
o uso de cada um 
desses locais”, afir-
ma Sidnei Aranha.

Ambos os poderes 
Executivo e Legislati-
vo vem trabalhando 
juntos em ações inse-
ridas no processo de 
sustentabilidade ur-
bana. Recentemente, 
a Câmara Municipal 
de Guarujá realizou a 
1ª Semana de Ecotu-
rismo e Turismo Sus-
tentável de Guarujá. 

A ação teve o obje-
tivo de conscientizar 
a população acerca 
da importância da 
preservação do meio 
ambiente, e o papel 
dos moradores em 
todo o processo, mu-
dando hábitos e in-
formando aos turis-
tas a maneira correta 
de manter a cidade 

A Organização 
das Nações Uni-
das para a Educa-
ção, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) 
declarou o ano de 
2017 como o ano 
do Turismo Sus-

tentável. Em todo 
o mundo, essa ver-
tente tem ganhado 
atenção do Poder 
Público, que tem 
implantado polí-
ticas visam aten-
der ao assunto. 

Guarujá conquista 8ª Bandeira Azul
e planeja gestão de todas as praias
Ações do prefeito Válter Suman, colocam Guarujá na participação ativa se transformar em relação à sustentabilidade,

planejando a criação de ferramentas práticas para a gestão de todas as praias do Município, e não só da Praia do Tombo

Município, e não só 
da Praia do Tombo.

A requalificação do 

Tombo aconteceu de-
pois da avaliação da 
qualidade da água, 

da gestão ambien-
tal e de segurança, 
além dos serviços. A 

Marinas Nacionais, 
marina localizada 
na Estrada Guaru-

já-Bertioga, também 
recebeu a requalifica-
ção pela quinta vez.

Segundo o Sidnei 
Aranha, secretário 
municipal de Meio 
Ambiente, houve mu-
dança na gestão para 
a conquista desta 
última certificação, 
que passou a contar 
com a população in-
serida no processo. 
“Estamos no caminho 
certo para conquistar 
a certificação em ou-
tra praia da Cidade, 
pois precisamos am-
pliar esse programa 
de interação, e fazer 
com que Guarujá te-
nha outras bandei-
ras azuis”, ressaltou.

Para obter novamente a qualificação, a praia atendeu a

33 critérios, subdivididos em educação e informação ambiental

Novo modelo de gestão prioriza envolvimento da população

Lista dos qualificados 
pela Bandeira Azul

Prefeitura e Câmara
 juntas do processo

Você sabia?
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O CRPI realiza nes-
te final de semana a 
3ª Festa das Nações. 
Neste sábado (dia 7), 
o festejo acontece 
das 19h à meia-noi-
te. Haverá comidas, 
danças e músicas 
de outros 13 países 
além do Brasil e brin-
cadeiras para a crian-
çada. Com ingressos 
custando R$ 2,00, 
a festividade será 
realizada em frente 
à sede da instituição 
(Estrada Alexandre Mi-
gues Rodrigues, 845, 
Praia do Tombo), com 
estrutura idêntica à 
montada pra Festa Ju-
nina. Toda renda será 
revertida ao custeio 
da instituição, que 
atende cerca de 500 
crianças e adolescen-
tes com deficiência.

Haverá barracas 
com comidas típicas 
brasileira, japonesa, 
italiana, suíça, espa-
nhola, portuguesa, 
argentina, árabe, nor-
te-americana e ingle-
sa. Além disso, está 
programada uma sé-

CRPI realiza 3ª Festa das Nações 
neste sábado na Praia do Tombo
Evento será realizado neste sábado, dia 7, em frente à sede da instituição, com estrutura 

igual à da Festa Junina. Comidas, danças e músicas serão atrações para arrecadar recursos

O CRPI foi funda-
do em 23 de agosto 
de 1963 por Steffi 
Leonore Asch. Inicial-
mente, o foco eram 
as vítimas da para-
lisia infantil (a polio-
mielite, felizmente 
erradicada de nosso 
País). Hoje, a ins-
tituição possui um 
número significativo 
de atendidos com 
paralisia cerebral, 
mas também oferece 
suporte a crianças e 
adolescentes com 
deficiências físicas e 
cognitivas causadas 
por outras síndromes 
e fatores externos, 
como acidentes.

Atua lmente,  o 
CRPI atende cerca de 
500 crianças, ado-

lescentes e ex-pa-
cientes, de Guarujá 
e Bertioga. Todos os 
serviços são gratui-
tos e a maioria das 
pessoas atendidas 
é de baixa renda.

Além da clínica 
médica e de reabi-
litação, a entidade 
é  mantenedora da 
escola de Educação 
Especial que leva o 
nome da fundado-
ra. O atendimento 
é garantido por uma 
equipe de profissio-
nais nas áreas de 
Neurologia, Odon-
tologia, Psicologia, 
Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Pedia-
tria, Ortopedia, Ser-
viço Social, Hidrote-
rapia e Pedagogia.

MENU: Entrada: Salpicão de 
Lagosta, Bolinho de Bacalhau, Queijos  
Parmesão, Gouda e Provolone. 
Jantar: 1 - Paella do Halle, com camarão 
rosa, camarão 7 barbas, lagostinha,
lula, polvo, vôngole, marisco e frango.
2 - Linguado à Húngara.
3 - Filet à Fiorentina.
Sobremesa: Creme de frutas vermelhas
com sorvete de morango e mel
Bebidas: Chopp, Chivas, caipirinha, 
sucos, refrigerantes e água. – Vinhos: 
todos  importados 

Apoio:

27 de outubro de 2017, às 20h

8º Jantar de Confraternização

rie de apresentações 
música e dança.  Alu-
nos do Colégio Adélia 
levarão performances 
apresentadas durante 
a recente festa da 
escola. Uma novidade 
será a roda de Capoei-
ra, com o Mestre Per-
na e seus discípulos. 

O rock internacio-
nal marcará presença 
com a banda Dealler. 

Outro ponto alto será 
a apresentação do 
cantor Xavier Bou-
taud, irmão da voca-
lista Virginie da Ban-
da Metrô. Francês 
de nascimento, virá 
de São Paulo espe-
cialmente para se 
apresentar na Festa 
das Nações, com um 
repertório de músicas 
tradicionais francesas 

de diferentes perío-
dos e compositores. 

Para a criançada, 
diversão garantida 
com os brinquedos 
infláveis, a pista de 
hoverboard e outras 
brincadeiras adapta-
das daquelas típicas 
de festejos juninos. 
Uma delas terá o ob-
jetivo de acertar um 
‘tomate’ na boca do 

pizzaiolo. Para os adul-
tos que curtem umas 
compras, haverá o 
Bazar do Novo e um 
espaço com produtos 
artesanais feitos por 

artistas da cidade 
e pelas professoras 
e crianças do CRPI. 
Atualmente a institui-
ção é presidida por 
Reginaldo Pacheco. 

Arrecadação será revertida para

as crianças especiais do CRPI

Haverá comidas, danças e músicas de outros 13 países
além do Brasil e brincadeiras para a criançada

O CRPI atende crianças e 
adolescentes com deficiências 

físicas e cognitivas
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O emocionante aniversário de Maria Vitória no Buffet Disney

“Conheço as tuas obras: Eis que diante
de ti pus uma porta aberta, e ninguém

a pode fechar. Tendo pouca força, 
guardaste a minha palavra, e não

negaste o meu nome” (Apocalipse 3:8).
Parabéns Maria Vitória, Fátima, Sidney e família.

As crianças brincaram e se divertiram no aniversário de Maria Vitória

Amigos e familiares prestigiaram a aniversariante 

Maria Vitória: abraços de amigos e familiares

A linda aniversariante é neta do Sr.  Manoel e 
D. Isilda. (sobrinha de Vitor e Camila – prima de 
Rafael e Maria Luiza). Acompanhamos do início, 
e de perto, a luta da família da aniversariante 
por ela e pela vida de Maria Vitória, que está 

viva,  saudável e feliz pelo amor deles para com 
ela, mas acima de tudo, por obra e graça de 
Deus. Daí a ficarmos emocionados e felizes com 
o convite para minha família participar deste  
importante momento. Parabéns Maria Vitória. 

Filha de Sidney Sales Francisco e Fátima Domingues, Maria Vitória Domingues Sales comemorou 
seus dois anos de vida ladeada por muito amor e carinho de familiares e amigos no Buffet Disney


