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Pindamonhangaba terá sistema
de monitoramento por câmeras
A cidade de Pindamonhangaba ganhará um sistema
de monitoramento por câmeras para aumentar a segurança da população, coibir delitos e reduzir os índices de criminalidade.
O assunto foi debatido na segunda-feira (9), na primeira reunião oﬁcial entre a Prefeitura de Pindamo-

INSTITUIÇÃO
OFERECE 130
BOLSAS DE ESTUDO
PARA PINDA
O Portal Estuda Brasil abriu
mais vagas para 130 bolsas de
estudo em Pindamonhangaba,
divididas em 26 áreas. A maioria dos cursos é destinado à área
técnica e os alunos interessados
devem fazer cadastro gratuito
pelo site www.estudabrasil.net/
cadastro/msg/.

nhangaba e os membros da empresa vencedora da licitação.
Em princípio serão 16 câmeras de monitoramento
nos locais mais vulneráveis do município – que terão a
vigilância por períodos. Em uma nova etapa, a cidade
ganhará novos equipamentos.
PÁGINA 3

Luís Cláudio Brion Cardoso
assume o ‘Borba Gato’
O coronel Roberto Caum
passou o comando do 2º
Batalhão de Engenharia de
Combate, Batalhão Borba

Gato, ao tenente-coronel Luís
Cláudio Brion Cardoso na
sexta-feira (6).
Brion já havia servido na

cidade e espera fazer um bom comando. “É uma responsabilidade muito grande com o acervo da
união empregando no desenvol-

vimento da nação e na criação de
valores para o jovem que ingressar no Serviço Militar”, conclui o
novo comandante.
PÁGINA 3

PÁGINA 5

Tatiane Vieira

MAIS DE 540
CANDIDATOS
DISPUTAM
VESTIBULAR
DA FATEC
O Centro Paula Souza divulgou o gabarito oﬁcial e o
caderno de provas do vestibular da Fatec - Faculdade de
Tecnologia do Estado de São
Paulo – realizado no domingo (8).
Este ano foram 540 inscritos para concorrer a uma das
200 vagas de cursos superiores gratuitos oferecidos pela
instituição.
PÁGINA 5
TERÇA-FEIRA
21º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE.
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ.

32º
UV 14
Fonte: CPTEC/INPE

Comando do Batalhão Borba Gato foi transferido ao tenente-coronel Luís Cláudio Brion Cardoso (à direita)

Carnês do IPTU
serão entregues a
partir de fevereiro
Os carnês para pagamento do IPTU - Imposto Predial
Territorial Urbano - serão
postados pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, nos Correios, no início de fevereiro.
O primeiro vencimento será
no dia 15 de março.
Serão postados cerca de
60 mil carnês e a expectativa de arrecadação é de R$
22 milhões. Para este ano, o

percentual de reajuste será de
6,65%.
Os contribuintes poderão
realizar o pagamento em cota
única, cota dupla ou parcelar
em até 10 vezes. Com o pagamento em cota única, o desconto é de 10%. Cota dupla
terá desconto de 5% em cada
parcela e em até 10 vezes, o
desconto será de 2% até a
data de vencimento.
PÁGINA 3

Divulgação

Tatiana Rodrigues se prepara
para Miss São Paulo Plus Size
A jovem Tatiana Rodrigues está se preparando
para representar Pindamonhangaba na fase estadual do Concurso Miss Plus Size, que acontece
neste domingo (15), em São Paulo.
Para enfrentar candidatas de todo o Estado,
Tatiana, que já trabalha como modelo Plus Size
desde os 14 anos, cuida da alimentação para manter o manequim 52. “As pessoas pensam que, por
sermos gordas, não temos nenhum cuidado com
a alimentação. Na verdade, comemos bastante,
mas eu escolho sempre uma comida mais saudável e não posso cometer muitos excessos”, aﬁrma.
PÁGINA 5
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Termina período de pedido de
transferência das escolas estaduais
A2img / Daniel Guimarães

Elas chegaram

D

esejadas ou não (e geralmente a
segunda opção prevalece), elas
sempre aparecem a cada início
de ano. Seja por meio do IPTU, do IPVA, do
licenciamento e do seguro obrigatório, ou
da matrícula, da mensalidade e do material
escolar, as “contas de janeiro” dão o ar da
graça para nos mostrar que sim, existe vida
pós-festas de Natal e de Réveillon.
Ainda podemos acrescentar a esta
somatória os gastos feitos com o cartão de
crédito. Geralmente, a fatura costuma vir
mais alta no começo do ano em virtude das
compras dos presentes de Natal, de “amigo
secreto” e de festas da empresa ou da igreja,
entre outras sociais.
A lista é grande, contudo, previsível.
E, para não pesar no bolso e não bater o
desespero, é preciso estar preparado e já
deixar tudo organizado antes de sair para
curtir os eventos ou as férias.
De acordo com especialistas em finanças,
o ideal é utilizar o valor – ou parte – do 13º
salário para quitar as dívidas do começo do
ano. Teoricamente, esse dinheiro não está
incluso no nosso orçamento mensal. Por isso,
é um bônus mais que bem-vindo para nos
tirar do sufoco financeiro.
Agora, se você já comprometeu o 13º
salário com dívidas anteriores ou já recebeu
antecipadamente e o utilizou, é preciso
repensar em como pagar as “contas de
janeiro”. Caso não seja possível pagá-las à
vista, faça as contas e defina as prioridades.
Em muitos casos alguns boletos valem mais
a pena serem pagos de uma única vez do que
parcelados.
Ainda de acordo com economistas,
pesquisar antecipadamente os descontos que
as faturas terão caso sejam pagas à vista
podem fazer a diferença. Mesmo que sejam
descontos de 10% ou apenas 5%.
Por falar em pesquisar, às vezes é
necessário deixar a preguiça e a falta de
tempo de lado e correr atrás do melhor preço.
A famosa “pesquisa de preços” é grande
aliada da economia. Comparar preços não
é coisa de gente sem dinheiro, é atitude de
pessoas conscientes economicamente. Claro
que é preciso ter tempo para realizar as
pesquisas. Na maioria das vezes, é necessário
até falar com o gerente. Mas, se for para
melhorar as condições de pagamento e
receber bons descontos vale a pena.
É sempre bom lembrar que o país inteiro
está em crise e que as contas não deixarão
de chegar por conta disso. Então, evite
gastos desnecessários. Fuja das tentadoras
liquidações de início de ano, que muitas vezes
são de fachada. E, se possível, já se programe
para que nos próximos 11 meses seguintes
você consiga não utilizar o 13º salário com
pagamento de dívidas. Seja economicamente
consciente!

Fundação Dr. João Romeiro

A Secretaria de Educação de São
Paulo recebe até esta terça-feira (10)
os pedidos de transferência de alunos
já matriculados na rede estadual. Estudantes que mudaram de endereço no
último semestre ou têm preferência por
uma unidade podem fazer a solicitação
de “deslocamento”. Em Pindamonhangaba, a solicitação deve ser feita na escola onde o aluno pretende estudar.
A orientação é apresentar, no ato do
cadastro, RG ou certidão de nascimento, além de comprovante de residência
atual. Alunos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou
responsáveis.
O resultado final será divulgado no
fim do mês. O ano letivo começa no dia
2 de fevereiro.

Rebanho está vacinado contra aftosa
Dados da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento de São Paulo
mostram que 99,36% do
rebanho bovídeo (bovinos e
bubalinos) foram vacinados
contra a febre aftosa, na segunda etapa da campanha
de vacinação, ocorrida no
mês de novembro de 2016.
O total de bovídeos envolvido na etapa foi de 11
milhões de cabeças. Em
comparação com o mesmo período de vacinação
do ano anterior houve um

Divulgação

acréscimo de 700 mil cabeças, ou seja, o rebanho
paulista cresceu 6,8%.
São Paulo está sem registro da febre aftosa há
mais de 20 anos, sendo o
último foco registrado foi
em março de 1996, mas o
Governo do Estado e o setor produtivo têm o compromisso com os parceiros comerciais em manter
a doença erradicada dos
plantéis, o que torna necessário manter elevados
os índices de vacinação.

REGISTRO CULTURAL

Altair Fernandes

Em 2016 APL deu posse a seis acadêmicos

E

m 2016, a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, criada em 18 de dezembro de 1962
pela Lei Municipal 664, originada de projeto de lei de autoria de Paulo Emílio D’Alessandro (na época vereador),
completou 54 anos de atuação em favor da cultura, arte
e educação do município. A novidade em seus quadros
de acadêmicos efetivos e honorários foram as seguintes:

Em outubro, Gerson Jório
João Paulo Ouverney

Em abril, Rute Eliana, Ana Maria e Syllas
João Paulo Ouverney

Professor Jório

Na plenária de
outubro
tomou
posse o professor
e escritor Gerson
José Jório Rodrigues
assumindo
a cadeira nº 9 do
quadro de Honorários – patrona
professora e escritora Eloyna Salgado Ribeiro.

Em novembro, Jaqueline
e Luís Gândara
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Professor Syllas, atriz Ana Maria e professora
Rute Eliana

Professora Jaqueline

Na plenária de abril de 2016, a professora de dança Rute
Eliana assumiu a cadeira nº 18 do quadro de Honorários, que
tem como patrona a professora Maria Carmelita Salgado, “Nini
Salgado”; a poetisa, publicitária e atriz Ana Maria Guimarães,
a cadeira nº 12 de Honorários, cujo patrono é o poeta e professor Ugo Nóbrega; e o professor Syllas Pucinelli, cadeira nº 16,
patrona professora Julieta Reale Vieira.

Encerrando as plenárias solenes de 2016, a
APL ainda deu posse à escritora e professora Jaqueline Bigaton Porto, cadeira nº 29 do quadro
de Efetivos – patrono Dr. Francisco Lessa Junior, e ao publicitário José Luís Gândara Martins, cadeira nº 20 do quadro de Honorários –
patrono Dr. José Roberto Paim.

EXPEDIENTE

Publicitário Luís Gândara
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cidade

Pindamonhangaba ganhará sistema
de monitoramento por câmeras
Primeira reunião oficial para tratar dos detalhes da implantação deste sistema de segurança
aconteceu na segunda-feira (9)
Com o objetivo de aumentar a segurança da
população, coibindo delitos e reduzindo os índices
de criminalidade, Pindamonhangaba ganhará um
sistema de monitoramento por câmeras. Assunto
debatido, na última segunda-feira (9), na primeira reunião oficial entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba e os membros
da empresa vencedora do
contrato para instalação
desse sistema.
Durante o encontro, o
prefeito Isael Domingues,
o vice-prefeito Ricardo
Piorino e os representantes da empresa discutiram
os últimos detalhes da
ação que prevê, a princípio, a instalação de 16 câmeras de monitoramento
nos locais mais vulneráveis da cidade – que farão
a vigilância por períodos.
Em uma nova etapa, a cidade ganhará novos equipamentos.

Jucélia Batista

Representantes da empresa que instalará o sistema de monitoramento por câmeras debatem
últimos detalhes da implantação
“O sistema de inteligência possui tecnologia
de ponta e é referência
em diversas regiões do

mundo”, conta Isael Domingues. “Este é um dos
pontos de partida para
trabalharmos a seguran-

ça em nossa cidade. Por
meio da Secretaria de Proteção e Bem-estar ao Cidadão traremos diversos

benefícios como, portais
nas principais entradas do
município, além de ampliar o número de viaturas

e a estrutura da Guarda
-Municipal, capacitando
-a para realizar um trabalho cada vez mais voltado
à população, e com ações
educativas e preventivas”.
Segundo Isael, a primeira semana de governo foi de bastante trabalho, com ações em todos
os setores. “Temos olhado com responsabilidade e com cuidado para
cada demanda e, reafirmamos que Saúde e
Segurança serão nossas
prioridades”.
Parceria reforçada
O próximo encontro já
está marcado e devem
participar: o secretário
de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, José Sodário Viana; o comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba,
capitão Ricardo Prolungati, e o tenente-coronel Luís Cláudio Brion
– que assumiu o 2º Batalhão de Engenharia de
Combate, o Borba Gato.

Luís Cláudio Brion Cardoso é o novo
comandante do Batalhão Borba Gato
Na manhã de sextafeira (6) ocorreu a cerimônia de troca de comando do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate,
Batalhão Borba Gato. Na
ocasião, o coronel Roberto Caum passou o comando da Guarnição Federal
ao tenente- coronel Luís
Cláudio Brion Cardoso.
A cerimônia aconteceu
no Largo do Quartel com
a presença do general
de Exército, Décio Luís
Schons, comandante da
2ª Divisão de Exército,
autoridades militares, civis e familiares.
A passagem de comando teve início com a
inauguração do retrato
do agora ex-comandante,
coronel Caum, com homenagem a ele e a sua esposa Ana Claudia, e também à esposa de Brion,
com a entrega de buquês
de flores.
No pátio de formatura, o coronel Roberto
Caum fez seu agradecimento a todos que estiveram e contribuíram
com ele durante seu comando. Destacando a experiência como a maior
e mais intensa em sua
carreira militar, ele disse
que saia satisfeito por ter
concluído a missão e com
o sentimento de dever
cumprido. Depois, ouviu a referência elogiosa

lida e escrita pelo general de Exército, Schons.
O coronel Rogério Caum
agora seguirá para o Rio
de Janeiro, onde passará
por uma especialização
na Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército (ECEME).
No ato da passagem
de comando, o ex-comandante e o novo comandante se apresentaram ao general Schons,
depois, ambos passaram
em revista à tropa, para,
em seguida, acompanharem o desfile militar e
motorizado.
A troca de comando
acontece a cada dois anos
nas guarnições federais.
O tenente- coronel Brion,
que assumiu o 2º BE
Cmb, já havia servido na
cidade e espera fazer um
bom comando. “Tenho
uma expectativa muito
boa. É uma responsabilidade muito grande com
o acervo da união empregando no desenvolvimento da nação e na
criação de valores para
o jovem que ingressa no
serviço militar. Espero
poder desenvolver um
trabalho proveitoso e que
possa, em conjunto com
a comunidade, apoiar o
Exército Brasileiro e a
sociedade de Pindamonhangaba”, concluiu o
novo comandante.

Tatiane Vieira

A cerimônia aconteceu no Largo o Quartel com a presença do general de Exército, Décio Luís
Schons, comandante da 2ª Divisão de Exército e autoridades militares, civis e familiares

Carnês do IPTU serão
entregues a partir de fevereiro
Os carnês para pagamento do IPTU - Imposto Predial Territorial
Urbano - serão postados pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, nos
Correios, no início de fe-

vereiro. O primeiro vencimento será no dia 15 de
março.
Serão postados cerca
de 60 mil carnês e a expectativa de arrecadação
é de R$ 22 milhões. Para

este ano, o percentual de
reajuste será de 6,65%.
Os contribuintes poderão realizar o pagamento em cota única,
cota dupla ou parcelar
em até 10 vezes. Com o

pagamento em cota única, o desconto é de 10%.
Cota dupla terá desconto
de 5% em cada parcela e
em até 10 vezes, o desconto será de 2% até a
data de vencimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2016
(PMP 16523/2016)
Comunicamos que a licitação supra,
que cuida de “concessão onerosa para
gerenciamento e administração do Terminal
Rodoviário de Passageiros do Município
de Pindamonhangaba”, ﬁca adiado sine
die, para análise da impugnação interposta
pela empresa Riêra Empreendimentos e
Administração Ltda (processo 286/2017).
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 106/2016 (PMP 11276/2016)
A autoridade superior, com base nas
manifestações técnicas da Secretaria de
Administração / Departamento de Recursos
Humanos / Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho, desclassiﬁca a empresa Matheus
G. Candido EPI EPP, nos itens 01 e 02, e
homologou, em 28/12/2016, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de
equipamentos de proteção individual para
atender as equipes de agentes comunitários
de saúde das unidades de Estratégia de
Saúde da Família (ESF) do Município), em
favor da empresa Golden Clean Produtos
Comerciais EIRELI ME, o item 03, no valor
total de R$ 33.600,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
230/2016 (PMP 25839/2016)
A autoridade superior, ante o despacho
da Secretaria de Assuntos Jurídicos e
da Secretaria de Administração, e da
análise técnica do Setor de Almoxarifado,
negou provimento ao recurso interposto
pela empresa YR Iglesias ME (processo
29128/2016), quanto ao item 10 mantendo
assim sua desclassiﬁcação neste item,
e conforme despacho da Secretaria
de Administração considera o item 11
impróspero, e homologou, em 27/12/2016,
e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de materiais de limpeza
pelo período de 12 meses”, em favor das
empresas os itens (item-vl unit em R$):
Ademar Cesar Fernaine EPP: 01-0,40;
Comercial Creme Marﬁm Ltda: 03-9,14;
Comvalle Produtos e Alimentos Ltda: 042,71; 05-2,52; 06-4,74; 08-0,62; Fabrício
de Ramos & Cia Ltda EPP: 09-3,37; Orla
Distribuidora de Produtos EIRELI: 10-2,92;
YR Iglesias EPP: 02-1,68; 07-3,32; Item
impróspero: 11.
PREGÃO Nº 246/2016 (PMP 28365/2016)
A autoridade superior, com base no parecer
da análise técnica feita pela Secretaria
de Educação e Cultura (memorando
214/2016), desclassiﬁca a empresa Paulo
Cesar Marana Transportes EIRELI EPP
nos itens 06, 09, 30, e a empresa Suprema
Comercial EIRELI EPP nos itens 02, 04, 15,
17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31, e homologou,
em 28/12/2016, e adjudicou a licitação
supra que cuida de “aquisição de utensílios
de cozinha para atendimento às escolas da
rede municipal de ensino, conforme termo
de referência”, em favor da empresa Paulo
Cesar Marana Transportes EIRELI EPP, os
itens 01, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 28,
29, 32, no valor total de R$ 20.535,35; e
Suprema Comercial EIRELI EPP, os itens
03, 05, 13, 14, 18, 23, no valor total de R$
6.134,05.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
253/2016 (PMP 30691/2016)
A autoridade superior, ante a análise
técnica e aprovação das amostras por
parte da Secretaria de Educação e Cultura
(memorando
215/2016),
homologou,
em 26/12/2016, e adjudicou a licitação
supra que cuida de “aquisição de gêneros
especiais para alimentação escolar,
conforme termo de referência”, em favor da
empresa Comercial de Alimentos Nutrivip
do Brasil Ltda, o item 02, no valor unitário
de R$ 3,35; M. Zamboni Comércio e
Representações de Produtos Alimentícios e
Mercadorias em Geral, o item 03 no valor
unitário de R$ 2,47, e o item 04, no valor
unitário de R$ 11,55; Mafurgel Comércio
Ltda EPP, o item 05, no valor unitário de R$
10,28. Itens desertos: 01 e 06.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
254/2016 (PMP 30693/2016)
A autoridade superior, com base no parecer
da área técnica da Secretaria de Educação
e Cultura, homologou, em 26/12/2016,
e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de arroz para alimentação
escolar, conforme termo de referência”, em
favor da empresa Comercial de Alimentos
Nutrivip do Brasil Ltda, o item 01, no valor
unitário de R$ 3,28.
PREGÃO Nº 259/2016 (PMP 32411/2016)
A autoridade superior homologou, em
22/12/2016, a adjudicação do pregoeiro
na licitação supra, que cuida de “aquisição
de sonda para paciente em atendimento
a mandado judicial processo nº 100318766.2016.8.26.0445 – tratamento médico
hospitalar para paciente Jo Lorran da Silva
Rodrigues, pelo período de 12 meses”,
em favor da empresa Nacional Comercial
Hospitalar Ltda, o item 01, no valor total de
R$ 12.240,00.

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
/ SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 105/2016 (PMP 11275/2016)
Foram emitidas a autorização 1558/2016,
de 05/10/2016, no valor de R$ 397,50, em
favor de Data Equipamentos de Segurança
Ltda ME; a autorização 1556/2016, de
05/10/2016, no valor de R$ 1.546,00, em
favor de Habiatar Comércio e Serviços de
Manutenção Ltda EPP; e a autorização
1557/2016, de 05/10/2016, no valor de R$
4.380,00, em favor de Gama Comércio
de Máquinas, Ferragens e Ferramentas
Ltda EPP; todas para “aquisição de
equipamentos de proteção individual
(EPI) para atender ao Setor de Vetores do
Município”.
PREGÃO Nº 192/2016 (PMP 18340/2016)
Foram emitidas a autorização 02/2017,
de 29/12/2016, no valor de R$ 112,00,
em favor de Armazém Cultural Ltda ME;
e autorização 01/2017, de 29/12/2016,
no valor de R$ 34.152,40, em favor de
Êxito Distribuidora e Comércio de Livros
Ltda; todas para “aquisição de 246 títulos,
totalizando 984 exemplares de livros
destinados à montagem da Biblioteca do
Ceu – Centro de Artes e Esportes Uniﬁcado
de Pindamonhangaba”.
PREGÃO Nº 257/2016 (PMP 31426/2016)
Foi emitida a autorização 1808/2016, de
27/12/2016, no valor de R$ 17.859,55, em
favor de Santos Gouvêa Comercial Ltda
EPP, para “aquisição de lâmpadas LED
para a iluminação interna do Palacete da
Palmeira – Museu Histórico e Pedagógico
D. Pedro I e D. Leopoldina”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 160/2016 (PMP 16006/2016)
Foi ﬁrmado o contrato 250/2016, de
20/12/2016, para “aquisição de peças de
reposição para máquinas pertencentes
à Secretaria de Obras e Serviços desta
municipalidade, conforme especiﬁcações,
quantitativos e condições relacionados
no termo de referência”, no valor de R$
7.116,90, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestor do contrato
o Sr José Antonio Rodrigues Alves, e pela
contratada, empresa Ferrarini Comércio de
Peças para Tratores Ltda, o Sr Cristiano
Santos do Carmo, por procuração.
PREGÃO Nº 174/2016 (PMP 16972/2016)
Foi ﬁrmado o contrato 251/2016, de
20/12/2016, para “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços
médicos em oftalmologia com fornecimento
de material e mão de obra na especialidade
de oftalmologia para realização de exames”,
no valor de R$ 127.500,00, vigente por
12 meses, assinando pela contratante e
como gestora do contrato a Sra Sandra
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada,
Instituto Suel Abujamra, a Sra Suely
Zeppelini dos Santos.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 202/2013 (PMP 25824/2013)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2016, de
02/12/2016,
ao
contrato
224/2013,
que cuida de “contratação de empresa
especializada em seguro para os veículos
pertencentes à frota da Secretaria
de Saúde e Promoção Social”, para
prorrogação até 26/12/2017, assinando
pela contratante a Sra Sandra Maria
Carneito Tutihashi, e pela contratada,
empresa Porto Seguro Cia de Seguros
Gerais, a Sra Marta Wouters Montoya, e o
Sr Eduardo Fraguas Kozma.
PREGÃO Nº 326/2014 (PMP 28418/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2016,
de 24/11/2016, ao contrato 351/2014,
que cuida de “contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de
cobertura securitária para veículos oﬁciais
pertencentes à frota da Subprefeitura de
Moreira Cesar e Secretaria de Saúde, com
abrangência nacional”, para prorrogação
até 01/12/2017, e reajuste de 7,61% ,
passando o valor anual para R$ 4.164,82,
assinando pela contratante a Sra Sandra
Maria Carneiro Tutihashi, e o Sr Pedro
Aparecido Suisso Neves, e pela contratada,
emrpesa Seguros Sura S/A, o Sr Roberto
Chateaubriand Filho.
*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
172/2016 (PMP 16970/2016)
A autoridade superior, considerando a
manifestação da Secretaria de Educação e
Cultura e Secretaria de Assuntos Jurídicos,
e que cabe à Administração rever seus atos,
determinou, em 29/12/2016, a revogação/
cancelamento da licitação supra, que cuida
de “aquisição de fórmula infantil, conforme
termo de referência”, com base no art 49, da
lei 8666/93 e súmula nº 473 do STF.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JANEIRO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI
O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JANEIRO/2017 É DIA 02/05/2017
ATUALIZADO EM 04/01/2017
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

NIS
21215757915
23763969329
16143450464
16019759238
16143456438
16103122849
16147826361
12849940269
16019846300
16103659893
20778575343
16019845126
20785126249
21024251685
20428667826
13791381422
21252810107
20785104679
16195034585
16503981407
12541288028
12276092485
12335553498
16620576401
20149838985
12677300267
16420647631
20030462627
12708287232
12911217243
12422674625
16102691327
16143610488
12923841230
12502713074
20782396717
12624503244
20785068850
23763254060
16020057926
23720627221
20780486042
20785061449
20782396725
12593575249
16194886367
23750523424
10803765867
20785049600
12015490800
12612499247
10760080493
23763414777
22021490989
20778556616
16276789799
12794827245
20781336605
16205123267
12178568078
12927391345
22808738047
20302800160
22813812772
23639707482
16487233790
16369409465
12506367626
12239699576
16368516349
13577132891
12426064759
12549942754
20703120357
20785080974
23762960867
22801234523
10876599142
23731622927
16405354394
16369519287
12795681260
23622686428
12883210227
22819939367
16423435627
12978574234
13281169855
15535261274
16544581888
12581551633
23652962989
12101415412
16582962818
16599150846
15448180799
20120904513
12810942228
16556524388
12372695020
12669918893
17020330655
16544733351
16584400124
12848301262
12811251245
16055666821
16544807649
16250173774
16578161679
16621704144
16584595138
20778561407
23764790845
12962001256
16569907930
16554851861
16670779314
23619913982
23763090572
12841980253
16584697755
16641164609
16682809299
12132149730
16598735662
16554960032

ADRIANA ANJOS DE SOUZA
ADRIANA DAS NEVES SILVA DE ARAUJO
ADRIELE DE SALES ALVES DOS SANTOS
ALANA FERREIRA DE MELO
ALESSANDRA MACHADO DE ALMEIDA
ALINE DOS SANTOS MELO
ALINE VITORINO FERREIRA
ANA CRISTINA BASILIO DOS SANTOS
ANA CRISTINA DA SILVA
ANA FLAVIA SILVA MOREIRA
ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS
ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS
ANA THAIS DA SILVA DE MORAES
ANDERSON RAFAEL P NASCIMENTO
ANDRESSA PAULINO DE OLIVEIRA
ANTONIA SANTOS VALE
BERENICE DE LOURDES FERREIRA MENDES
CAMILA BONIFACIO DE OLIVEIRA
CAMILA DUARTE DOS SANTOS
CARLOS ALEXANDRE SALGADO
CARLOS FABIO RIBEIRO
CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROSA
CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA
CELINA MIGUEL DOS SANTOS
CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
CRISTIANE APARECIDA BARBOSA LARANJEIRA
CRISTIANE DA CONCEICAO GUEDES VIEIRA
DAGMAR PEREIRA BRAGA
DANIELA CRISTINA EVARISTO DA SILVA
DEBORAH THALITA IGNACIO BARANDIARAN
DIRCE CORREIA NASCIMENTO
EDLAINE GERALDO MARCOLINO
ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS
ELOISA PIRES DA SILVA
ERCILIA GONCALVES SILVA GOMES
ERICA PRISCILA OLIVEIRA DE JESUS
ERICKA RAMOS
ERIKA MORAES DA SILVA
ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES
EUNICE TAVARES ROSA DE JESUS SILVA
EWERTON HENRIQUE DE MELO BRAZ
FABIANA LOPES SANTOS
FERNANDA MOREIRA BORGES
FRANCIELE MONIQUE DE FARIA SILVA FREITAS
FRANK JAMES SIMPLICIO SILVA
GERVINA TEIXEIRA ROSA
GISELE DAIANE DOS SANTOS BARROS
GLORIA VAGNA RABELO PINTO
HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO
IRACEMA MARIA DOS SANTOS
ISABEL CRISTINA GUIMARAES NOSCHANG
IVETE APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS
JESSICA ARAUJO CURSINO
JESSYCA EVELIN MEDIAN DA SILVA GUILHERME
JOICE FERREIRA GUEDES
JOICE MATIAS RODRIGUES
JOSIANE DA SILVA FERRAZ
JULIANA DA SILVA
JULIANA GOMES BOLDERINE
JULIO DE PAULA CLARO NETO
JUSSARA SOUZA DE ALMEIDA
KATIA APARECIDA RIBEIRO GOMES
KETLYN KELLY DE GOIS MONTEIRO
LEIF MARA SALUM LEMES
LEILA APARECIDA SOUZA GOMES DA SILVA
LILIANA APARECIDA RIBEIRO
LUCAS CUSTODIO DE CARVALHO
LUCIANA MARA E SILVA
LUCIANA PAULINO DOS SANTOS
LUCILENE LACERDA PEREIRA
LUCINEIDE ANDRADE PEREIRA DE JESUS
LUIS CLAUDIO ALVES
LUIS FERNANDO OLIVEIRA DE ARAUJO
LUNARA LANE DA SILVA
MARCELA MARIA DOS SANTOS
MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA CASTRO LEAO DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DE LIMA
MARIA BENEDITA TEIXEIRA
MARIA CONCEICAO APARECIDA DIAS
MARIA DE FATIMA MARIANO
MARIA ELIANA DIAS
MARIA HELENA APARECIDA VIEIRA
MARIA LOURDES DOS SANTOS
MARIA TEREZA DA SILVA
MARILIA DUARTE DOS SANTOS
MICHELE DE SOUZA OLIVEIRA
MILENA CARVALHO DA SILVA
MIRIAN GUIMARAES MAFALDA
MONIQUE INACIO RIBEIRO
NARRYMAN JULIA VIEIRA DE SOUZA
NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS
NIVALDO LEMES
NUBIA DE OLIVEIRA ROSA
PAMELA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
PATRICIA LOURENCO DOS SANTOS
RAYANE GONCALVES FOLADOR
REGIANE CARDOSO DE FREITAS
RITA DE CASSIA SANTOS DE LIMA
ROSANA FATIMA DA SILVA
ROSANA GOMES DE OLIVEIRA
ROSANA MOREIRA
ROSEANE ALVES TEIXEIRA
ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
RUTH ANDREA DE AQUINO MARTINS BARBOSA
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO
SILVANIA BALBINO SEVERINO
SONIA MARIA DOS SANTOS
STEFANE ANGELINA BENTO DE MELO
SUELEN REGINA CRISTINA DA SILVA SOUZA
SUSANA PRISCILA MOREIRA
TABITHA LARISSA DO AMARAL E SILVA
TAIS ALESSANDRA SILVA DA COSTA
TALITA EDUARDA DA SILVA MOURA
TALITA ROBERTA DA SILVA
TAMARA GABRIELA RODRIGUES DE FREITAS SILVA
TATIANA RIBEIRO
TEREZINHA SANTOS PEREIRA
THAIS FARIA DE PAULA
THAIS LOPES MOREIRA
TICIANE CRISTINE BATISTA DE PAIVA
VALERIA CRISTINA DE ARAUJO EUGENIO
VALERIA CRISTINA DOS SANTOS
VANESSA CLAUDINO DE SOUSA
VENILTON PAULO DA SILVA
VIVIAN DE CAMPOS LOPES
WILKER FERREIRA DE MELO

NOME

COMUNICADO
A Empresa R. N. TAVARES ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/000136, estabelecida nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Bairro Cidade Nova, pede o comparecimento do funcionário WELLINGTON
LUIZ, portadora da CTPS n.º 46310/00412 SP, admitido em 18/04/2016
e ausente em 28/11/2016, no prazo de 24 horas. pela segunda vez
consecutivo, visto fato de já haver solicitado no dia 06/01/2017.

O beneﬁciário que não atender a convocação ou não comparecer na data agendada
terá o benefício suspenso

INSS RETOMA PENTE-FINO
NO PRÓXIMO DIA 16
A partir do dia 16 de janeiro, reinicia o pente- ﬁno
dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). No total,
serão chamados 530 mil
beneﬁciários com auxíliodoença que estão há mais
de dois anos sem perícia. A
convocação será feita por
meio de carta com aviso de
recebimento.
O Programa de Revisão
dos Benefícios por Incapacidade foi autorizado
pela Medida Provisória
767, publicada na sexta-feira (6) em edição extra do
Diário Oﬁcial da União.
Esta semana será realizado o levantamento dos
dados dos segurados cujos
benefícios serão revisados
e reconﬁgurado o agendamento das perícias nas
agências da Previdência
Social.
Após receber o comunicado, o segurado terá cinco
dias úteis para agendar a
perícia pelo número 135.
O beneﬁciário que não
atender a convocação ou

não comparecer na data
agendada terá o benefício
suspenso. Para reativar o
auxílio, ele deverá procurar
o INSS e agendar a perícia.
Na data marcada para
a realização da avaliação,
o segurado deve levar toda
a documentação médica
como atestados, laudos,
receitas e exames.
O processo estava interrompido pelo vencimento
da MP 739, de julho de
2016, e pela não votação
do PL 6427/2016 pelo Congresso Nacional.
A nova medida estabelece os mesmos termos e
critérios tratados na MP
de 2016, com destaque ao
Bônus Especial de Desempenho Institucional por
Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, que
será pago aos médicos peritos. O valor permanece o
mesmo: R$ 60 por perícia
realizada.
Economia
Na avaliação do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento

Social e Agrário (MDSA),
Alberto Beltrame, o penteﬁno é uma ação primordial
para redirecionar os recursos previdenciários para
quem realmente precisa.
“Essa medida contribui
para melhor governança
e gestão de recursos públicos, contribuindo com o
esforço do governo federal
para equilibrar as contas”,
aﬁrma.
O pente-ﬁno já gerou
uma economia de R$ 220
milhões para o Fundo da
Previdência. Até 31 de
outubro de 2016, foram
realizadas quase 21 mil
perícias. Desse total, 16.782
(80,05%) benefícios foram
cessados na data de realização do exame; 304 (1,45%)
foram cessados, mas
houve concessão de auxílio-acidente; 1.520 (7,25%)
tiveram data remarcada
para cessação; 954 (4,55%)
foram encaminhados para
reabilitação proﬁssional e
1.289 (6,15%), transformados em aposentadoria por
invalidez.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.764, DE 06 JANEIRO DE 2017.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições, Resolve NOMEAR os Senhores abaixo
relacionados, para os cargos de provimento em comissão, a partir de
1º de janeiro 2017:
- Fabiano Vanone
Secretário de Gabinete

- Josué Bondioli Júnior
Secretário de Serviços Públicos

- Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

- Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento
Econômico

- Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação
Política

Edital de Citação - Prazo de 30 Dias. Processo nº 4000522-31.2013.8.26.0445. A MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Aparecida de Araújo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Ricardo Aparecido de Sousa, supostamente residente na Rua Alcides Marcondes,
61, Residencial Campos Maia - CEP 12422-330, Pindamonhangaba-SP, CPF 347.694.108-67, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Honda S/A, alegando, em síntese,
que: em razão de contrato de financiamento, concedeu-lhe crédito, para aquisição, com alienação fiduciária,
de um Veículo HONDA CG 150 FAN ESI N, chassi 9C2KC1670DR520701, placa FKB7563, renavam 559348860;
que, o requerido obrigou-se a pagar o débito de forma parcelada; que, por não cumprir com o contratado, foi
constituído em mora, pretendendo a busca e apreensão do bem, a qual resultou infrutífera; em razão da não
localização do veículo, requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, requerendo a citação do executado para que, em três dias, efetue o pagamento da saldo devedor, sob pena de
penhora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de outubro de 2016.

- Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

- Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

- Nilson Luis de Paula Santos
Subprefeito de Moreira Cesar

- José Sodário Viana
Secretário de Proteção e BemEstar ao Cidadão

- Everton Chinaqui de Souza Lima
Secretário de Esporte e Lazer

- João Carlos Muniz
Secretário da Fazenda e Orçamento

Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2017.

- Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio
Ambiente,
e
Regularização
Fundiária
- Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência
Social
- Urbano Reis Patto Filho
Secretário de Infraestrutura
Planejamento

e

Pindamonhangaba, 06 de janeiro
de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na
Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos,
em 06 de janeiro de 2017.
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cOTIDIANO
Moradora de Pinda vai representar a
cidade no Miss São Paulo Plus Size
Aiandra Alves Mariano
***
A jovem Tatiana Rodrigues, de 21 anos, está
se preparando para representar Pindamonhangaba
na fase estadual do Concurso Miss Plus Size, que
acontece neste domingo
(15), na capital do Estado.
Tatiana garantiu a sua
participação após ser eleita, ainda em 2015, a Miss
Plus Size Pindamonhangaba, numa disputa com
outras 25 mulheres de
manequim acima do 44.
Em 2016 não houve a fase
estadual, por isso, apesar
de ter havido outro concurso que escolheu a Miss
Plus Size Pinda 2016, Tatiana detém o direito de
ser a representante oficial
de Pinda na competição.
Em 2016, Tatiana também
venceu a fase regional do

concurso, sendo eleita a
Miss Plus Size Vale do Paraíba.
Agora, para enfrentar
candidatas de todo o Estado, Tatiana, que já trabalha como modelo Plus Size
desde os 14 anos, cuida da
alimentação para manter o manequim 52. “As
pessoas pensam que, por
sermos gordas, não temos
nenhum cuidado com a
alimentação. Na verdade,
comemos bastante, mas
eu escolho sempre uma
comida mais saudável e
não posso cometer muitos
excessos, porque não quero engordar mais”, afirma.
Tatiana conta que sempre foi gordinha e o seu
peso nunca a incomodou.
“Eu nasci com quase cinco quilos, então nem sei
como é ser magra. Mas
sempre tirei isso de le-

tra e, de verdade, se sofri
algum preconceito, nem
percebi”, garante.
Ela conta que só fica
nervosa quando vai às
compras e não acha roupas na sua numeração.
“Acho um absurdo que
grandes redes de lojas ainda não tenham atentado
que há mulheres de manequim acima de 44, dispostas a gastar e em busca
de roupas joviais, confortáveis e de boa qualidade”,
reclama, embora admita
que o mercado de moda
para as mulheres plus size
já melhorou bastante.
A eleição da nova Miss
Plus Size São Paulo será
no Teatro UMC, na capital. A vencedora vai representar o Estado de São
Paulo na etapa nacional
do concurso, que ainda
não tem data definida.

Divulgação

Tatiana garantiu participação após ser eleita, em 2015, a Miss Plus Size
Pindamonhangaba

Mais de 540 candidatos
Instituição oferece 130
disputam Vestibular da Fatec bolsas de estudo para Pinda
Aiandra Alves Mariano
***
Mais de 540 pessoas se inscreveram para
concorrer a uma das 200
vagas de cursos superiores gratuitos oferecidos
pela Fatec – Faculdade de
Tecnologia do Estado de
São Paulo – em Pindamonhangaba. A prova aconteceu no último domingo
(8). O Centro Paula Souza
já divulgou o gabarito oficial e o caderno de provas
do vestibular.
A Fatec oferece cinco
cursos superiores gratuitos no município: Gestão Empresarial (Ensino
a Distância); Manutenção Industrial; Processos
Metalúrgicos; Mecânica:
Processos de Soldagem; e
Projetos Mecânicos.
Cada modalidade oferece 40 vagas e os cursos
têm duração de três anos.
A maior disputa aconteceu entre os candidatos
a uma vaga no curso de
manutenção
industrial.
Ao todo, 161 estudantes
se inscreveram, somando
mais de quatro candidatos por vaga. Gestão Empresarial também foi bem
concorrido, com 156 pessoas disputando 40 vagas.
Em Processos Metalúrgicos, 101 pessoas fizeram
inscrições para a prova. Já
em Mecânico – Processos
de Soldagem e Projetos
Mecânicos, a disputa foi
menor. Na primeira, 67
candidatos concorreram
às vagas e na segunda, 58
pessoas se inscreveram.
No dia 30 de janeiro,
a Fatec vai divulgar, pela
internet, a lista de classi-

Divulgação

ficação geral e a primeira
chamada de aprovados
no vestibular. As matrículas deverão ser feitas nos
dias 31 de janeiro e 1º de
fevereiro, na secretaria da
Fatec Pinda. A segunda

chamada será divulgada
no dia 2 de fevereiro nas
unidades da Fatec.
Outras
informações
pelo telefone 0800-596
9696 ou pelo site www.
vestibularfatec.com.br.

GABARITO OFICIAL

Processo Seletivo Vestibular Fatec - 1º SEM/17
Exame:

08/01/2017

Questão

Alternativa

Disciplina

Questão

Alternativa

Disciplina

1

D

Geografia

28

D

Inglês

2

B

Português

29

E

Inglês

3

E

Matemática

30

A

Matemática

4

B

Matemática

31

D

Matemática

5

B

Inglês

32

B

Matemática

6

C

História

33

D

Matemática

7

E

Biologia

34

A

Matemática

8

C

Química

35

B

Física

9

D

Física

36

E

Física

10

B

Raciocínio Lógico

37

D

Física

11

A

Raciocínio Lógico

38

C

Física

12

E

Raciocínio Lógico

39

B

Física

13

C

Raciocínio Lógico

40

C

Geografia

14

C

Raciocínio Lógico

41

D

Geografia

15

B

História

42

A

Geografia

16

B

História

43

A

Geografia

17

E

História

44

E

Geografia

18

E

História

45

D

Biologia

19

B

História

46

E

Biologia

20

E

Química

47

B

Biologia

21

C

Química

48

C

Biologia

22

B

Química

49

B

Biologia

23

E

Química

50

E

Português

24

B

Química

51

D

Português

25

C

Inglês

52

E

Português

26

B

Inglês

53

C

Português

27

A

Inglês

54

E

Português

O Portal Estuda Brasil
abriu vagas para 130 bolsas de estudo em Pindamonhangaba, divididas em
26 áreas de acordo com a
disponibilidade dos cursos
e necessidade do mercado.
Os interessados devem
fazer cadastro gratuito pelo
site www.estudabrasil.net/
cadastro/msg/. O oferecimento de bolsas é realizado
por meio de créditos educativos adquiridos junto a

escolas e instituições de ensino.
Confira as áreas com
vagas: Atendente de Farmácia - Assistente de Hotelaria - Assistente Contábil
- Assistente de Logística Assistente de RH - Assistente de Marketing - Agente de
Turismo - Desenvolvedor
de Jogos - Designer Gráfico - Designer Multimídia
- Gestão de Meio Ambiente
- Gestão de Moda - Gestão

de Vendas - Informática
Melhor Idade - Instrumentista Industrial - Operador
de Caixa - Operador de
Computador - Operações
Portuárias - Petróleo & Gás
- Programador de Aplicativos Mobile - Programador
de Sistemas - Projetista Digital com Desenho Técnico
- Secretário de Consultório
Odontológico - Web Designer Profissional - Técnicas
Administrativas – Inglês.

NovaDutra reforça
campanha de alerta sobre os
riscos de empinar pipas
No período de férias escolares, é comum observar
crianças e jovens empinando
pipas às margens da via Dutra. Por isso, para reforçar
o alerta às comunidades do
entorno e aos comércios sobre os riscos que esse tipo de
passatempo representa nas
proximidades da rodovia, a
CCR NovaDutra voltou a realizar, desde a semana passada, uma campanha educativa,
com distribuição de cinco mil
folhetos, além de veiculação
de dicas de segurança.
A entrega dos folhetos é
realizada pelas equipes do
SOS Usuário da Concessionária, que são treinadas para
orientar as comunidades lindeiras. “A CCR NovaDutra
não recomenda a prática de
empinar pipa às margens da
rodovia e acredita que a conscientização é uma maneira
eficaz de prevenir acidentes.
Por meio da distribuição dos
folhetos, nossos colaboradores orientam a população sobre os riscos que essa prática
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Campanha ressalta proibição ao uso de cerol ou
de qualquer produto semelhante em linhas
de papagaios ou pipas
representa e transmitem importantes dicas de segurança”, explica o gestor de Atendimento da CCR NovaDutra,
Virgílio Leocádio.
Entre as dicas de segurança da concessionária,
destacam-se: empinar pipas longe da rede elétrica e
da rodovia; procurar espaços como parques, praças
e campos de futebol; tomar

cuidado com os ciclistas e
motociclistas. As linhas podem não ser vistas, causando graves acidentes e até
mortes; e não subir em lajes
de casas para empinar pipas.
A campanha ressalta também que é proibido o uso de
cerol ou de qualquer produto
semelhante que possa ser aplicado em linhas de papagaios
ou pipas.
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Arquivo pessoal

Dia 8 de janeiro foi o Dia do Fotógrafo. Nossa
homenagem vai a todos esses proﬁssionais aqui representamos por José Joaquim dos Santos, o Akim.
Sempre disposto e bem-humorado, ele percorre
todos os cantos da cidade fazendo registros e deixando sua contribuição para a história do município. Parabéns ao Akim e a todos os fotógrafos de
Pindamonhangaba!

No dia 3, quem assoprou as velinhas foi Roberto
Pereira, o Beto, que se divertiu ao lado da esposa
Claudia Borges.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns!

Feliz aniversário!
Para a gatinha Larisse Pedroso, do Araretama,
que completou 12 anos no domingo (8). Na foto, ao
lado de sua mãe Niesse de Fátima. Felicidades!

Arquivo pessoal

O domingo (8) foi de festa para o artista plástico Arthur Gouvêa Gerth, que comemorou mais um
aniversário.
Arquivo pessoal

Para a professora da Rede Municipal de Ensino,
Érika Fernanda Cândido, que faz aniversário na terça-feira (10). Felicitações de toda a equipe da Escola
Municipal Professor Moacyr de Almeida.
Arquivo pessoal

Na terça, 10 de
janeiro, os parabéns também vão
para o engenheiro José Antônio
Ferreira, o sempre
sorridente “Ju”. A
família e os amigos
desejam felicidades e sucesso nesta
nova etapa!

Arquivo pessoal

Aniversário de casamento
Felicidade ao casal Luis Fernando
Fernandes e Elayne Izidio, que fez
aniversário de casamento no dia 5 de
janeiro. Eles completaram 13 anos
de casados e recebem os parabéns
das ﬁlhas Ayla e Ananda e de toda a
família

A segunda-feira (9) foi muito especial para Virginia
Fleury, que festejou seu aniversário ao lado das ﬁlhas Fafá e
Tati (com ela na foto), genros Dalmo e Gustavo, e mais amigos e familiares.

