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Com atrações inéditas e ações sociais, 
carnaval em Pinda promete ser ainda 
melhor que o da última edição

BOSQUE DA 
PRINCESA RECEBE 
PROJETO “SONS 
NO BOSQUE”, COM 
A BANDA DE POP 
ROCK, RADIOLA

 
ENCONTRO 
DE GRUPOS 
FOLCLÓRICOS 
CELEBRA “FOLIA 
DE REIS”  

DETRAN.SP 
DISPONIBILIZA 
LICENCIAMENTO 
ANTECIPADO DE 
2018 PARA TODOS 
OS VEÍCULOS 

MATRÍCULAS PARA 
ALUNOS QUE VÃO 
MORAR NO 
‘BEM VIVER’ 
COMEÇAM NA 
SEGUNDA-FEIRA 

PÁGINA 5

MUITAS NUVENS COM CHUVAS 
PERIÓDICAS.

UV 14

PREVISÃO DO TEMPO 

21º 

PINDAMONHANGABA
29º

Fonte CPTEC/INPE

 14

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 3

PISCINAS PÚBLICAS RECEBEM “PROJETO 
VERÃO” COM ATIVIDADES ESPORTIVAS 
PARA TODAS AS IDADES

Divulgação

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba promoverá o “Projeto Verão 2018”. Na oca-
sião, as piscinas estarão abertas à população de todas as idades a partir da próxima semana.

A ação começa na segunda-feira (8), e segue até dia 12 de janeiro (sexta-feira) nas piscinas do ‘Zito’ e Cida-
de Nova; e na semana seguinte, do dia 15 a 19 (segunda a sexta-feira) as piscinas do Araretama e do ‘João do 
Pulo’ estarão abertas. O horário de funcionamento será das 14 às 18 horas. PÁGINA 5

Com a proposta de gerar 
economia e levar mais segu-
rança aos foliões, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba fez 
algumas mudanças no per-
curso dos blocos de São Luiz 
do Paraitinga, que terá início 
no Largo do Quartel – mes-
mo local de saída tradicional 
de outros anos –, mas com a 
chegada próxima ao Parque 
da Cidade. A mudança per-
mitirá acolher melhor a po-
pulação após os desfi les dos 
blocos e durante os shows 
noturnos, que acontecerão 
no Parque – um local pre-
parado para receber grandes 
eventos. 

A festa segue com o nome 
“Carnaval Solidário” e terá 
os blocos tradicionais de São 
Luiz do Paraitinga: Juca Te-
les, Barbosa e a novidade que 
será a Maricota. Além disso, 
os blocos do Barbosa e do 
Juca Teles desfi larão tam-
bém em Moreira César.

Além dos blocos pindenses, os tradicionais blocos de São Luiz arrastam multidões pelas ruas da cidade

A inscrição é feita no local com a apresentação de um 
documento de identifi cação

PÁGINA 7
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Pinda, a “capital da Mantiqueira” 

Sonhos, sonhos, sonhos...

Sonho de literatos artistas...
Certeza de mecenas!!!
Sonho de musicistas...
Num mundo de fazer pena!!!

Sem perder tempo “agora”!!!
É tempo de retomada...
Sonho de um mundo melhor!!!
Tempo da paz tão sonhada...

Se no presente, a criança consciente
ao Patrimônio Histórico dá valor,
no futuro, o ideal do adolescente
será cuidar da cidade com amor...

Pichar... nunca mais!!!

O passado valorizado...
 O presente consciente...
O futuro conquistado...
A bela cidade toda “sorridente”...

A realidade plena!!!
“Pindamonhangaba Capital Brasileira da Mantiqueira”

Filme documentário sobre a cidade...
Os trinta e três artistas de hoje no livro
e a história do patrimônio bem conservado
serão registros para a posteridade...

 ALTAIR FERNANDES
***

No fi nal do mês 
de dezembro foi 
aprovado pelo 
Ministério da Cultura, 
conforme publicação 
no Diário Ofi cial 
da União (edição 
de 20/12/2017), 
o projeto cultural 
“Pindamonhangaba: A 
Capital da República 
Brasileira da 
Mantiqueira”. 

O projeto, criado 
pelo editor Fábio Ávila 
e a escritora, poetisa 
e artista plástica 
Judith Ribeiro com 
apoio da presidente 
da APL – Academia 
Pindamonhangabense 
de Letras, Elisabete 
Guimarães e de Élcio 
Valério, com produção 
da Bela Vista Cultural, 
é uma iniciativa que 
objetiva  reunir  amplo 
compilado artístico-
cultural que destaque 
este histórico e culto 
município vale-
paraibano. 

Instrumento 
de registro e 
divulgação cultural 
contemporânea de 
Pindamonhangaba,  o 
projeto ressaltará o 
trabalho dos artistas 
locais nas diversas 
áreas artísticas 
como artes plásticas, 
literatura e música. 
As formas de atuação 
nesse sentido 
constarão das ações 
seguintes: publicação 
de livro de arte 
(“Pindamonhangaba 
Através das Artes 
Plásticas”); fi lme-
documentário 
(média metragem); 
exposição “Fotografi as 

e Imagens Sobre o 
Universo Cultural de 
Pindamonhangaba; 
palestras interativas 
tendo como alvo as 
escolas das redes de 
Ensino.

Participação da APL   
“A participação 

da Academia 
Pindamonhangabense 
de Letras nesse projeto, 
que reunirá autores 
locais (acadêmicos e 
não acadêmicos), e 
eleva nossa cidade com 
o título de ‘Capital da 
República Brasileira 
da Mantiqueira’,  
engrandece 
sobremaneira também 
nossa Academia 
Pindamonhangabense  
de Letras. É a 
valorização da APL 
enquanto  atuante 
entidade cultural 
do município”, 
disse a presidente 
da Academia, Bete 
Guimarães. A escritora 
também adiantou  que 
já estaria articulando 
os passos seguintes e 
necessários à sequência 
do projeto junto ao 
poder municipal.  

Representando 
a APL na criação 
do projeto, a artista 
plástica  Judith 
Ribeiro,  autora do 
livro “República 
Brasileira da 
Mantiqueira”, no 
qual mescla pintura 
e poesia com sua 
peculiar sensibilidade 
e emoção, defi ne a 
importante conquista,  
concepção  cultural que  
brotou pra fl orescer em 
terras da “Princesa do 
Norte”,  com o poema 
(Sonhos...), de sua 
autoria:

A acadêmica Judite Carvalho e a presidente da APL 
Bete Guimarães

“Sabadão do Grêmio 
Tipês” teve campanha 
vitoriosa em 2017

A equipe do Sabadão 
do Grêmio Tipês, de Mo-
reira César, está próxi-
ma de completar 24 anos 
de existência com ótima 
campanha em 2017. 

Foram 47 jogos, com 
23 vitórias, 3 empates e 11 
derrotas. O ataque mar-
cou 111 gols e a defesa so-
freu 62, com um saldo po-
sitivo de 49 gols.

Os maiores artilheiros 
foram: Aristizabal com 
27 gols, Igor Pisca com 
22 gols e Ruginho com 15 
gols. Os goleiros foram 
Felipe Lopes e Duzão.

A equipe voltará a cam-
po para iniciar a tempora-
da 2018 neste sábado (6), 
às  16h30 no estádio Ma-
cedão, onde enfrentará a 
equipe do Red Bull.

Divulgação

Atrações culturais e esportivas 
para todos os gostos    

O ano começa cheio de novidades culturais 
e esportivas em Pindamonhangaba. Neste 
sábado (6), a praça Monsenhor Marcondes 

receberá um encontro de grupos folclóricos em 
comemoração a “Folia de Reis”. São eles: Elekô - que 
em iorubá signifi ca ‘mulheres guerreiras’ - Coletivo 
Cultural; Grupo de Jongo Mistura da Raça (de São 
José dos Campos) com dança que faz parte da cultura 
afro-brasileira e é praticada ao som de tambores; 
e por fi m será comemorada a “Folia de Reis” com 
adoração ao presépio, comandada pelo ‘Mestre 
Paizinho’ (Taubaté), responsável por guardar a 
tradição do Moçambique. O “Encontro de Grupos 
Folclóricos” é um evento tradicional na cidade e é 
realizado em frente ao presépio da praça, há mais de 
10 anos.

Outra atração cultural será o projeto “Sons no 
Bosque”, que ocorrerá a partir deste domingo (7), com 
a banda de pop rock, Radiola. A ação acontece por 
meio de uma parceria entre a prefeitura e a Gingô 
Produções. A proposta é levar muitas atividades 
culturais todo 1° domingo do mês, de janeiro a junho, 
no Bosque da Princesa. 

Na área esportiva e de lazer, a partir desta 
segunda-feira (8), a Secretaria de Esportes da 
Prefeitura retoma o “Projeto Verão” – em que as 
piscinas estarão abertas à população de todas as 
idades. A ação segue até dia 12 (sexta-feira) nas 
piscinas do ‘Zito’ e Cidade Nova. Na semana seguinte, 
do dia 15 a 19 (segunda a sexta-feira) as piscinas do 
Araretama e do ‘João do Pulo’ estarão abertas. O 
horário de funcionamento será das 14 às 18 horas.

A grande novidade deste início de ano fi cou por 
conta da programação de carnaval, que após o 
sucesso da primeira edição, a festa segue recebendo 
o nome de “Carnaval Solidário”, mas com atrações 
novas e mudança em alguns percursos. Terão os 
blocos tradicionais de São Luiz do Paraitinga: Juca 
Teles, Barbosa e a novidade, que será a Maricota. 
Além disso, os blocos do Barbosa e do Juca Teles 
desfi larão também em Moreira César.
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Carnaval de Pinda terá novo percurso, 
atrações inéditas e ações sociais

Blocos tradicionais de Pinda continuam saindo do local de origem; blocos de São 
Luiz permanecem saindo do ‘Quartel’, mas em direção ao Parque da Cidade - que 
também receberá shows noturnos

Após o sucesso alcan-
çado em 2017, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
promoverá novamente o 
“Carnaval Solidário”. A 
grande novidade deste 
ano será um novo percur-
so dos blocos de São Luiz 
do Paraitinga, que terá 
início no Largo do Quar-
tel, no mesmo local de sa-
ída tradicional de outros 
anos, só que com a chega-
da próxima ao Parque da 
Cidade.

A mudança de percur-
so possibilitou economia 
de recursos e vai gerar 
mais segurança para as 
apresentações noturnas. 
O coordenador de Even-
tos da Prefeitura, Ricardo 
Flores, esclarece que “os 
blocos tradicionais de Pin-
da continuarão desfi lando 
pelas ruas da cidade. A 
única coisa que mudou 
é o trajeto dos blocos de 
São Luiz - que agora te-
rão destino ao Parque da 
Cidade - que também será 
palco dos shows noturnos. 
De uma maneira geral, 
podemos resumir que as 
atrações que aconteciam 
na ‘avenida’ agora passam 
para o Parque da Cidade. 
Apenas isso.”

Para o prefeito Isael 
Domingues, a mudança no 
percurso acolherá melhor 
a população após os des-
fi les dos blocos e durante 
os shows noturnos, que 
acontecerão no Parque da 
Cidade - um local prepa-

rado para receber grandes 
eventos. “Esta é uma pro-
messa de campanha que 
estamos cumprindo. Um 
pedido de diversos mora-
dores da região da ‘Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so’, que fi cava interditada 
para o carnaval. Com a 
chegada dos blocos próxi-
mos ao Parque, a popula-
ção poderá ter acesso para 
as apresentações musicais 
noturnas. Isso vai gerar 
economia, mais seguran-
ça, maior fl uidez do trân-
sito na entrada da cidade 
e menos transtornos na 
área urbana durante da 
noite”, ressalta.

Para garantir a segu-
rança durante a noite, 
toda a área de mata do 
Parque da Cidade será iso-
lada com grades de fecha-
mento, e a população não 
terá acesso a estes locais. 
Já no local do palco ha-
verá torres de fi scalização 
da Polícia Militar, além de 
um portal de entrada mo-
nitorado pela Polícia, se-
gurança privada e apoios 
da Guarda Municipal.

“Economizaremos na 
contratação de estruturas 
que eram necessárias na 
avenida, pois o Parque da 
Cidade já possui palco e 
camarins. E investiremos 
mais em segurança, fecha-
mento de todo o bosque de 
mata e praça de alimenta-
ção para melhor acolher 
os foliões”, complementa 
Ricardo Flores.

MAIS BLOCOS
 
Flores explicou que os blocos tradicionais de São Luiz 

do Paraitinga marcarão ainda mais presença neste ano, 
e com um dia a mais do que nos anos anteriores. “Neste 
carnaval teremos os três grandes blocos tradicionais: 
Juca Teles, Barbosa e a grande novidade, que será a 
Maricota. Outra inovação é que teremos os blocos do 
Barbosa e do Juca Teles com desfi les tanto no centro da 
cidade quanto em Moreira César”.

A programação do “Carnaval Solidário” 2018 co-
meça dia 2 de fevereiro (sexta-feira) com o “Festival de 
Marchinhas” na Praça do Quartel. Contará também com 
“Pré-carnaval” em Moreira César nos dias 3 e 4 (sábado 
e domingo), ‘Matinoite’, no Largo do Quartel e muita fo-
lia no Parque da Cidade do dia 10 ao dia 13.

“A população de Moreira César foi presenteada este 
ano com um desfi le do Juca Teles, que vem somar ao tra-
dicional dia do Bloco do Barbosa no Distrito”, comenta 
Flores.

Além blocos de São Luiz, os tradicionais blocos de 
Pinda, como “Bloco do Socó” e “Bloco das Dondocas” 
também estão confi rmados.

Outra mudança também é que o “Bloco do Socó” vol-
ta agitar os foliões durante a noite, com saída na sexta-
feira de carnaval - abrindo a semana ofi cial do evento, 
às 22 horas, da praça Barão do Rio Branco (próximo à 
Igreja São José)”, completa Flores.

AÇÕES SOLIDÁRIAS
O carnaval terá diversas ações solidárias, entre elas 

a troca de 1.200 abadás por um quilo de alimento. A 
arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solida-
riedade. Os blocos da cidade também se mobilizarão 
arrecadando doações, além de postos pelos locais que 
receberão as festividades.

O Parque da Cidade terá o “Estacionamento Solidá-
rio”, onde os foliões poderão pagar R$ 10 para estacio-
nar com segurança. O valor arrecadado será revertido 
para as instituições sociais regularizadas de Pindamo-
nhangaba.

FESTIVAL DE MARCHINHAS – PRAÇA DO QUARTEL

De 2 a 4 de fevereiro – 20 horas
‘Matinoite’ – Praça do Quartel
10 a 13 de fevereiro– das 16 às 23 horas - Banda Vale Som
 
3 de fevereiro (sábado)
16 horas - Bloco do Juca Teles  - Pré-Carnaval – Moreira César 
- Saída: av. José Ademar César Ribeiro (avenida do Zito)
19 horas – Grupo Paranga de São Luiz do Paraitinga - Praça do 
Vale das Acácias
 
4 de fevereiro (domingo)
16 horas - Bloco do Barbosa – Pré-Carnaval – Moreira César 
- Saída: av. José Ademar César Ribeiro (avenida do Zito)
19 horas - Dj Yago e Sambatuque - Praça do Vale das Acácias
 
9 de fevereiro (sexta-feira)
 22 horas - Bloco do Socó - Saída e chegada na praça Barão do 
Rio Branco (próximo a Igreja São José)
 
10 de fevereiro (sábado)
Das 9 às 14 horas - Bloco das Dondocas - Saída e chegada no 
av. Cel. Fernando Prestes
16 horas - Bloco Juca Teles - Saída Praça do Quartel e chegada 
próximo ao Parque da Cidade
Das 18 às 23h30 - Grupo Paranga de São Luiz do Paraitinga - 
Palco do Parque da Cidade
 
11 fevereiro - (domingo)
Das 18 às 23h30 - DJ Yago e Bateria Imperial do Vale - Parque 
da Cidade
 
12 fevereiro – (segunda-feira)
16 horas - Bloco do Barbosa  -Saída Praça do Quartel e chegada 
próximo ao Parque da Cidade
Das 18 às 23h30 - Banda Sambatuque - Palco do Parque da 
Cidade
 
13 de fevereiro (terça-feira)
16 horas - Bloco da Maricota e Maracatu Baque do Vale (INÉDI-
TO) - Saída Praça do Quartel e chegada próximo ao Parque da 
Cidade
Das 18 às 23h30 - Os três primeiros ganhadores do Festival de 
Marchinhas/Banda Los Cunhados - Palco do Parque da Cidade.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

“Banda Radiola” é atração do projeto 
“Sons no Bosque” deste domingo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a Gingô Pro-
duções, promoverá a partir deste do-

mingo (7) o projeto “Sons no Bosque” 
com a banda de pop rock, Radiola.

O objetivo é trazer atrações cul-

turais todo 1° domingo do mês, de 
janeiro a junho, no Bosque da Prin-
cesa, das 11 às 13 horas.

Banda Radiola será a primeira atração do projeto

Pagina Ofi cial do Facebook
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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LUIZ CARLOS PINTO

Modernização, economia, 
responsabilidade e 
transparência marcam a 
gestão do Presidente Carlos 
Moura - Magrão, visando 
sempre a economicidade, 
responsabilidade
e transparência do
dinheiro público 

Qualificação dos 
profissionais da Câmara 
de Pindamonhangaba 
foi uma das metas da 
Administração da Casa; 
os eventos (foto ao lado) 
também receberam 
atenção especial da gestão 
da Mesa Diretora em 2017 

Com a maior renova-
ção da Mesa Diretora e 
uma das mais jovens da 
história do Legislativo, 
eleito com a maioria dos 
votos dos parlamentares 
para a presidência, o vere-
ador Carlos Moura – Ma-
grão (PR) vem realizando 
uma série de mudanças e 
melhorias na sua gestão 
frente a Casa de Leis Pin-
damonhangabense.

Desde que assumiu a 
presidência da Câmara, 
o vereador Magrão busca 
investir em benfeitorias e 
melhorias, visando o bem-
-estar da população e dos 
servidores. 

O presidente, nesta 
prestação de contas, des-
taca as principais ações 
realizadas em sua gestão 

Com seriedade, competência e transparência, 
vereador Magrão marca seu primeiro ano de 

gestão na presidência com melhorias e renovações
O parlamentar apresenta sua prestação de contas com a realização de investimentos e reestruturação 

do legislativo, investindo na capacitação e modernização das instalações e equipamentos, além da 
economia com o dinheiro público, promovendo a devolução de R$ 8 .875,844,97 aos cofres da prefeitura

e a importância de zelar 
pelo patrimônio público, 
por meio da transparência 
e responsabilidade com 
os investimentos e ações, 
o que proporcionou ante-
cipações de devolução do 
duodécimo do legislativo, 
para que o prefeito pu-
desse utilizar em benefí-
cio da população, no valor 
de R$ 8 milhões. “Quero 
enfatizar que esta econo-
mia só foi possível com 
o aval da Mesa Diretora 
e dos demais vereadores 
que nos tem apoiado em 
todas as nossas decisões, 
bem como os servidores 
que nos dão o respaldo 
necessário para nossas re-
alizações”, explica o parla-
mentar.

Segundo o vereador 
Magrão, várias melhorias 

já ocorreram neste pri-
meiro ano de sua gestão 
e outras que estão sendo 
processadas dentro dos 
trâmites legais para sua 
efetivação, dentre elas 
podemos destacar: a re-
estruturação da sala de 
espera para maior como-
didade da população e dos 
visitantes, com TV onde 
estão disponibilizados ví-
deos institucionais, en-
quanto aguardam serem 
recepcionados, além  de 
um novo bebedouro com 
água gelada; nova Ilumi-
nação com lâmpadas LED 
no plenário e nos refleto-
res externos, que propor-
cionou não só uma melhor 
iluminação, com também 
a redução na conta de 
energia elétrica devido ao 
menor consumo; retorno 

das transmissões da TV 
Câmara, com as sessões 
ordinárias, extraordiná-
rias, solenes e audiências 
públicas pelo canal 4 da 
operadora NET, caracteri-
zando total transparência 
dos projetos tramitados 
no plenário; reforma da 
estrutura e colocação de 
nova cobertura do esta-
cionamento para melhor 
proteção dos veículos; 
jardinagem e arborização, 
com a contratação de em-
presa especializada para 
cuidar do jardim, que re-
cebeu o plantio de mais 
árvores e diversos tipos de 
flores; investimentos com 
palestras, treinamentos, 
capacitação e fornecimen-
to de novos uniformes aos 
servidores; manutenção 
da central telefônica com 

inovações na área da te-
lefonia que agora passa a 
contar com uma atenden-
te digital, que direcionará 
as ligações aos gabinetes 
ou departamentos propor-
cionando mais rapidez no 
atendimento; novo  siste-
ma de internet com maior 
capacidade e velocidade 
com a finalidade de me-
lhorar a qualidade dos 
serviços que em breve terá 
disponibilidade do Wi-Fi, 
para a população e visi-
tantes; nova Controlado-
ria de Acesso e Vigilância 
com melhoria no atendi-
mento, além de vigilantes 
protegendo o patrimônio 
público; revisão geral nos 
veículos que servem os ve-
readores e funcionários, 
dentro de padrões técnicos 
visando a segurança dos 

servidores, com rastrea-
dores de modo a garantir 
registros com transparên-
cia no serviço prestado; 
na área da Tecnologia da 
Informação, melhoria no 
sistema para integração 
da gestão pública, nas áre-
as administrativas, finan-
ceira e recursos humanos, 
que garante melhor eficá-
cia na relação dos depar-
tamentos,  proporcionan-
do melhoria na qualidade 
dos serviços e atendimen-
to à população; realiza-
ção de manutenções em 
equipamentos, visando 
maior durabilidade e pro-
porcionando mais econo-
micidade como ar-con-
dicionados, impressoras, 
substituição de portas, 
entre outros; bem como 
estudos visando novas 
melhorias para beneficiar 
o cidadão pindamonhan-
gabense.

O presidente da Câma-
ra, vereador Magrão faz 
questão de enfatizar que 
todos os serviços contra-
tados e os que estão em 
andamento, encontram-
se dentro de processo li-
citatório legal, visando 
sempre a economicidade, 
responsabilidade e trans-
parência do dinheiro pú-
blico. “Esta é, sem dúvida, 
nossa marca: moderniza-
ção, economia, responsa-
bilidade e transparência”, 
destaca o vereador Ma-
grão.

O parlamentar enfatiza 
que está terminando este 
ano, com o sentimento do 
dever cumprido e espera 
que no ano que vem con-
siga realizar ainda mais 
pelo conforto e bem-estar 
dos servidores e princi-
palmente da população 
que procuram esta Casa 
de Leis. Todas as informa-
ções podem ser encontra-
das pelo cidadão na trans-
parência do portal oficial 
da Câmara: www.pinda-
monhangaba.sp.leg.br.
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“Projeto Verão” retorna em 2018 
com piscinas abertas à população

O “Projeto Verão” 
é gratuito e aberto 

para todas as 
idades

A Secretaria de Es-
portes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba pro-
moverá o “Projeto Ve-
rão”, em que as piscinas 
estarão abertas à popu-
lação de todas as idades 
a partir da próxima se-
mana.

A ação começa nes-
ta segunda-feira (8), e 
segue até dia 12 (sexta-
feira) nas piscinas do 
‘Zito’ e Cidade Nova. Na 
semana seguinte, do dia 
15 a 19 (segunda a sex-
ta-feira) as piscinas do 
Araretama e do ‘João do 
Pulo’ estarão abertas. 
O horário de funciona-
mento será das 14 às 18 
horas.

Normas para os 
frequentadores do 

Projeto Verão:
� A inscrição deve 

ser feita no local com a 
apresentação de um do-
cumento (RG. ou Certi-
dão de Nascimento).

� Menores de 18 
anos só podem realizar 
a inscrição acompanha-
do de um responsável 
(maior 18 anos e com 
documento em mãos).

� Após a inscrição 
é necessários respeitar 
os dias e horários esta-
belecidos para frequen-
tar a piscina.

� É obrigatório o 
uso do traje de banho.

Homens: sunga ou 
shorts de tac-tell;

Mulheres: maiô ou 
biquíni;

Bebês: fralda própria 
para piscina.

� Para maior segu-
rança é necessário fi car 
atento ao fundo da pis-

Praça Monsenhor Marcondes receberá 
encontro de grupos folclóricos neste sábado

Os três grupos 
buscam exaltar a 

cultura tradicional 
brasileira

A praça Monsenhor 
Marcondes receberá um 
encontro de grupos fol-
clóricos em comemo-
ração a “Folia de Reis”, 
neste sábado (6), a partir 
das 9 horas.

O “Encontro de Gru-
pos Folclóricos” é um 
evento tradicional na ci-
dade, realizado em cum-
primento à Lei Municipal 
5031/2010. A manifes-
tação cultural religiosa 
é realizada em frente ao 
presépio da praça, há 
mais de 10 anos, o en-
contro homenageia o 
Dia de Reis, marcando o 
momento de desmontar 
o presépio e os enfeites 
natalinos.

Três grupos se apre-
sentarão. Entre eles 
Elekô - que em iorubá 
signifi ca ‘mulheres guer-
reiras’ - Coletivo Cultu-
ral, às 9 horas. O grupo 
de Pinda é formado ape-
nas por mulheres, que 
irão apresentar danças, 
músicas com diversos 
instrumentos, teatro e 
poesias cantadas. “O 
grupo é um coletivo de 
mulheres que busca res-
gatar a cultura popular 
em geral. Nós apresen-
tamos a cultura moderna 
em conexão com a cultu-
ra tradicional”, explica 
a fundadora do grupo, 
Mônica Alvarenga.

Às 9h30, o Grupo de 

Jongo Mistura da Raça, 
de São José dos Campos, 
apresentará a dança que 
é praticada ao som de 
tambores e faz parte da 
cultura afro-brasileira.

E por último, às 10 
horas, será comemora-
da a Folia de Reis com 
adoração ao presépio, 
comandada pelo ‘Mestre 
Paizinho’ de Taubaté, 
ícone cultural da cidade 
e responsável por guar-
dar a tradição do Mo-
çambique. 

Detran.SP disponibiliza licenciamento 
antecipado de 2018 para todos os veículos

cina, não ‘dar mortal’ e 
nem mergulhar. Os fun-
cionários não se respon-
sabilizam pelos objetos 
deixados no local.

� É proibido usar 
boias grandes, bronze-
adores e protetor solar 
na área da piscina.

� Sempre obedeça 
aos monitores, guarda-
vidas, funcionários e se-
guranças.

Proprietários de veícu-
los registrados no Estado 
de São Paulo já podem re-
alizar o licenciamento an-
tecipado para regularizar 
a documentação e circular 
durante todo o ano de 2018 
tranquilamente. O Detran.
SP (Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo) 
ressalta que o licenciamen-
to é obrigatório para todo 
tipo de veículo, indepen-
dentemente do ano de fa-
bricação, e a falta dele pode 
gerar a remoção do bem ao 
pátio, além de multa e pon-
tos na habilitação.

Para licenciar anteci-
padamente entre janeiro 
e março, pois o calendá-
rio obrigatório só começa 
em abril, o motorista tem 
de quitar o Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Des-
ta forma, quem optar pelo 

parcelamento do imposto 
poderá fazer o licenciamen-
to ao pagar a última parcela.  

Como nos últimos anos, 
o Detran.SP já começou a 
lembrar os proprietários 
sobre essa possibilidade via 
SMS e push (mensagem que 
aparece na tela do smar-
tphone ou tablet de quem 
tem o aplicativo de serviços 
do Detran.SP instalado). No 
total, existem cerca de 28,9 
milhões de veículos regis-
trados no Estado.  

Licenciamento 
antecipado de 2018
Já está disponível desde 

a última quarta-feira (3), 
para todos os veículos, in-
dependentemente do fi nal 
de placa. Apenas veículos de 
entidade ou órgãos ofi ciais 
e veículo de aluguel, espécie 
carga, não podem realizar o 
licenciamento antecipado 

em função da necessidade 
de apresentação de docu-
mentos complementares 
na unidade de trânsito. Se o 
veículo for movido a gás na-
tural (GNV), precisa fazer a 
inspeção anual de seguran-
ça veicular antes de pagar o 
licenciamento.
Como fazer o licencia-

mento antecipado?
O licenciamento anteci-

pado é feito de forma ele-
trônica via sistema bancá-
rio. Basta pagar a taxa de 
R$ 87,38 mais R$ 11 do cus-
to de envio via Correios por 
meio do número do Regis-
tro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam) 
nos caixas da rede bancá-
ria credenciada, terminais 
eletrônicos ou internet 
banking. Não é necessário 
imprimir boleto para pa-
gar o licenciamento eletrô-
nico antecipado.

Veículo com débitos de 
multas pendentes pode 

ser licenciado?
Não. É preciso quitar dé-

bitos de IPVA, seguro obri-
gatório (DPVAT) e possíveis 
multas. O licenciamento de 
2017 precisa estar em dia 
também.

Além disso, não é pos-
sível licenciar veículo com 
restrições judiciais ou ad-
ministrativas, como blo-
queio por comunicação de 
venda, registro de furto ou 
roubo, entre outros.

Quais instituições ban-
cárias aceitam o pagamento 
do licenciamento?

A taxa pode ser recolhi-
da no Banco do Brasil, Bra-
desco, Caixa Econômica Fe-
deral, Citibank, HSBC, Itaú, 
Mercantil do Brasil, Safra e 
Santander, além das casas 
lotéricas. 

As unidades do Detran.

SP e os postos Poupatempo 
não emitem o licenciamen-
to antecipado, pois o servi-
ço está disponível apenas 
de forma eletrônica via sis-
tema bancário. 
Como é feita a entrega 

do documento?
A entrega do documento 

é realizada pelos Correios 
no endereço de registro do 
veículo, por isso é impres-
cindível que esteja atuali-
zado. São feitas três tentati-
vas. Caso não haja ninguém 
no local para receber o 
documento ou se for de-
clarado que o cidadão não 
mora mais no endereço, o 
documento será remetido à 
unidade do Detran.SP da ci-
dade em que o veículo está 
registrado – onde deverá 
ser retirado.
Qual é o prazo para re-
ceber o licenciamento 

antecipado?

O Detran.SP informa 
que, devido à grande pro-
cura pelo serviço entre ja-
neiro e março, o licencia-
mento é enviado em até 
20 dias úteis. O motorista 
pode acompanhar a entre-
ga pelo portal do Detran.
SP (www.detran.sp.gov.
br), em “Serviços Online”. 
A página fornece o código 
de rastreamento (A.R.) do 
documento para checar 
o andamento no site dos 
Correios.

Penalidades: Condu-
zir veículo com o licencia-
mento em atraso é infração 
gravíssima. O proprietário 
recebe multa de R$ 293,47 
e sete pontos no prontuá-
rio. Além disso, o veículo é 
removido a um pátio, con-
forme prevê o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Mais informações em: 
www.detran.sp.gov.br.

Divulgação

Divulgação



 Objeto: Programa socioassistencial para crianças e 
adolescentes, 101 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 166.031,88
 Data da assinatura: 02/01/2018
15 EXTRATO PARCERIA Nº 15/2018
 Processo Administrativo: Nº 37373/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / IA3 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, 
a Artes e Aprendizagem 

 Objeto: Programa socioassistencial para crianças e 
adolescentes, 24 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 39.453,12
 Data da assinatura: 02/01/2018
16 EXTRATO PARCERIA Nº 16/2018
 Processo Administrativo: Nº 37271/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Programa socioassitencial para famílias, 40 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 20.160,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
17 EXTRATO PARCERIA Nº 17/2018
 Processo Administrativo: Nº 37292/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Casa 
Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Programa socioassistencial para famílias, 235 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 118.440,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
18 EXTRATO PARCERIA Nº 18/2018
 Processo Administrativo: Nº 37303/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Pindamonhangaba 
 Objeto: Serviço de proteção especial a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de 
liberdade assistida e de prestação de serviços a 
comunidade, 63 atendimentos/ano. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 244.380,30
 Data da assinatura: 02/01/2018
29 EXTRATO PARCERIA Nº 29/2018
 Processo Administrativo: Nº 37490/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba  

 Objeto: Serviço de proteção especial a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
liberdade assistida e de prestação de serviços a 
comunidade, 27 atendimentos/ano. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 105.215,70
 Data da assinatura: 02/01/2018
30 EXTRATO PARCERIA Nº 30/2018
 Processo Administrativo: Nº 37345/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar São 
Vicente de Paulo 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para idosos, 
na modalidade abrigo institucional, 7 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 103.231,68
 Data da assinatura: 02/01/2018
31 EXTRATO PARCERIA Nº 31/2018
 Processo Administrativo: Nº 37347/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar São 
Vicente de Paulo 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para idosos, 
na modalidade abrigo institucional, 9 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 133.459,92
 Data da assinatura: 02/01/2018
32 EXTRATO PARCERIA Nº 32/2018
 Processo Administrativo: Nº 37350/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar São 
Vicente de Paulo 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para idosos, 
na modalidade abrigo institucional, 4 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 59.886,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
33 EXTRATO PARCERIA Nº 33/2018
 Processo Administrativo: Nº 37258/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
Irmã Terezinha Associação de Assistência do 
Idoso 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para idosos, 
na modalidade abrigo institucional, 25 
vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 370.722,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
34 EXTRATO PARCERIA Nº 34/2018
 Processo Administrativo: Nº 37253/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
Irmã Terezinha Associação de Assistência do 
Idoso 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para idosos, 
com grau iii de dependência, na modalidade 
abrigo institucional, 2 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 72.000,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
35 EXTRATO PARCERIA Nº 35/2018
 Processo Administrativo: Nº 37357/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar da 
Criança Irmã Julia 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
crianças de 0 a 12 anos incompletos, na 
modalidade abrigo institucional, 13,57  
vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 268.686,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
36 EXTRATO PARCERIA Nº 36/2018
 Processo Administrativo: Nº 37359/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar da 
Criança Irmã Julia 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
crianças de 0 a 12 anos incompletos, na 
modalidade abrigo institucional, 4,1 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 79.200,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
37 EXTRATO PARCERIA Nº 37/2018
 Processo Administrativo: Nº 37363/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar da 
Criança Irmã Julia 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
crianças de 0 a 12 anos incompletos, na 
modalidade abrigo institucional, 2,43 vagas/mês.

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 48.114,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
38 EXTRATO PARCERIA Nº 38/2018
 Processo Administrativo: Nº 37374/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
pessoas em situação de rua, na modalidade casa 
de passagem, 69 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 43.412,04
 Data da assinatura: 02/01/2018
39 EXTRATO PARCERIA Nº 39/2018
 Processo Administrativo: Nº 37375/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
pessoas em situação de rua, na modalidade casa 
de passagem, 131 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 82.419,96
 Data da assinatura: 02/01/2018
40 EXTRATO PARCERIA Nº 40/2018
 Processo Administrativo: Nº 37615/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Esquadrão Vida para Adolescentes 

 Objeto: A execução do Plano de Trabalho proposto pela 
OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei 
Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo 
MUNICÍPIO, sendo parte integrante e 
indissociável deste instrumento, 
independentemente de transcrição 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 178.390,80
 Data da assinatura: 02/01/2018
41 EXTRATO PARCERIA Nº 41/2018
 Processo Administrativo: Nº 34788/2017
 
 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE Taubaté 

 Objeto: a execução do Plano de Trabalho proposto pela 
OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei 
Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo 
MUNICÍPIO, sendo parte integrante e 
indissociável deste instrumento, 
independentemente de transcrição 

 Prazo:  12 meses
 Valor: R$ 69.000,00
 Data da assinatura: 02/01/2018

Secretaria de Saúde e Assistência Social /
Associação Pindamonhangabense de Amor 
Exigente 

 Objeto: Programa socioassistencial para famílias, 50 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 25.200,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
19 EXTRATO PARCERIA Nº 19/2018
 Processo Administrativo: Nº 37483/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba  

 Objeto: Programa socioassistencial para famílias, 143 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 72.072,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
20 EXTRATO PARCERIA Nº 20/2018
 Processo Administrativo: Nº 37484/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba  

 Objeto: Programa socioassistencial para famílias, 37 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 18.648,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
21 EXTRATO PARCERIA Nº 21/2018
 Processo Administrativo: Nº 37289/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Criança Feliz São Gabriel 

 Objeto: Programa socioassistencial para famílias, 95 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 47.880,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
22 EXTRATO PARCERIA Nº 22/2018
 Processo Administrativo: Nº 37299/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de 
Pindamonhangaba 
 

 Objeto: Oferta de cestas básicas as famílias do Paif, 50 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 91.848,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
23 EXTRATO PARCERIA Nº 23/2018
 Processo Administrativo: Nº 37285/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Oferta de benefício eventual em virtude de 
vulnerabilidade temporária, área de abrangência 
de Pindamonhangaba exceto o distrito de 
Moreira César, 48 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 61.107,84
 Data da assinatura: 02/01/2018
24 EXTRATO PARCERIA Nº 24/2018
 Processo Administrativo: Nº 37284/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Oferta de benefício eventual em virtude de 
vulnerabilidade temporária, área de abrangência 
do distrito de Moreira César, 92 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 117.123,36
 Data da assinatura: 02/01/2018
25 EXTRATO PARCERIA Nº 25/2018
 Processo Administrativo: Nº 37507/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosas e seus familiares – 
habilitação e reabilitação para a vida em 
comunidade, 65 atendimentos/mês 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 81.595,80
 Data da assinatura: 02/01/2018
26 EXTRATO PARCERIA Nº 26/2018
 Processo Administrativo: Nº 37509/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosas e seus familiares – 
habilitação e reabilitação para a vida em 
comunidade, 58 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 73.741,20
 Data da assinatura: 02/01/2018
27 EXTRATO PARCERIA Nº 27/2018
 Processo Administrativo: Nº 37510/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosas e seus familiares – 
habilitação e reabilitação para a vida em 
comunidade, 82 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 105.300,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
28 EXTRATO PARCERIA Nº 28/2018
 Processo Administrativo: Nº 37488/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

EXERCÍCIO 2018 

 
1 EXTRATO PARCERIA Nº 01/2018
 Processo Administrativo: Nº 37263/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Liceu 
Coração de Jesus 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes de 15 a 17 
anos, 45 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 44.263,80
 Data da assinatura: 02/01/2018
2 EXTRATO PARCERIA Nº 02/2018
 Processo Administrativo: Nº 37261/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Liceu 
Coração de Jesus  

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos, 100 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 98.364,00
 Data da assinatura: 02/01/2018
3 EXTRATO PARCERIA Nº 03/2018
 Processo Administrativo: 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba  

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, 41 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 40.329,24
 Data da assinatura: 02/01/2018
4 EXTRATO PARCERIA Nº 04/2018
 Processo Administrativo: Nº 37475/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, 64 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 62.952,96
 Data da assinatura: 02/01/2018
5 EXTRATO PARCERIA Nº 05/2018
 Processo Administrativo: Nº 37295/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar São 
Judas Tadeu 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, 110 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 108.200,40
 Data da assinatura: 02/01/2018
6 EXTRATO PARCERIA Nº 06/2018
 Processo Administrativo: Nº 37294/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças 
- Obra Padre Vita 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, 60 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 59.018,40
 Data da assinatura: 02/01/2018
7 EXTRATO PARCERIA Nº 07/2018
 Processo Administrativo: Nº 37288/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente Projeto Crescer

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, 90 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 88.527,60
 Data da assinatura: 02/01/2018
8 EXTRATO PARCERIA Nº 08/2018
 Processo Administrativo: Nº 37371/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / IA3 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, 
a Artes e Aprendizagem 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, 90 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 88.527,60
 Data da assinatura: 02/01/2018
9 EXTRATO PARCERIA Nº 09/2018
 Processo Administrativo: Nº 37424/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência de Idosos 
Cônego Nestor José de Azevedo 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para idosos, 40 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 30.763,20
 Data da assinatura: 02/01/2018
10 EXTRATO PARCERIA Nº 10/2018
 Processo Administrativo: Nº 37269/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência para Idosos 
Francisca Inácio Ribeiro 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para idosos, 40 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 30.763,20
 Data da assinatura: 02/01/2018
11 EXTRATO PARCERIA Nº 11/2018
 Processo Administrativo: Nº 37355/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência de Idosos 
de Moreira César Helena Bondioli Muassab 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para idosos, 30 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 23.072,40
 Data da assinatura: 02/01/2018
12 EXTRATO PARCERIA Nº 12/2018
 Processo Administrativo: Nº 37356/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência de Idosos 
de Moreira César Helena Bondioli Muassab 

 Objeto: Serviço de convivência de fortalecimento de 
vínculos para idosos, 10 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 7.690,80
 Data da assinatura: 02/01/2018
13 EXTRATO PARCERIA Nº 13/2018
 Processo Administrativo: Nº 37505/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Programa socioasssistencial para pessoas com 
deficiência, 41 atendimentos/mês 

  Prazo: 12 meses
 Valor: R$ 154.005,84
 Data da assinatura: 02/01/2018
14 EXTRATO PARCERIA Nº 14/2018
 Processo Administrativo: Nº 37372/2017
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria de Saúde e Assistência Social / IA3 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, 
a Artes e Aprendizagem 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

EXERCÍCIO 2018
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CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Ficam as senhoras conselheiras e 
os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA, convocados a comparecer, 
na data abaixo, para a realização da 
“1.ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja 
pauta vem a seguir:

Pauta:
1. Leitura e Aprovação de Atas;
2. Apresentação do plano de ação da 
APAR;
3. Defi nição do calendário de 
apresentação de pedido de renovação 
de projetos 2018;
4. Planejamento das ações do CMDCA 
em 2018;
5. Informes gerais.
Data: 09/01/2018 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Carla HenrieteBevilacqua Piccolo
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil 
e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifi quem sua falta 
através dos e-mails: c.conselhos@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou 
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – FESTIVAL 
DE MARCHINHAS 2018

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração 
– Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna 
pública a convocação de pessoas interessadas em comercializar alimentos, adereços e 
bebidas variadas (exceto bebidas consideradas quentes, como vodca, whisque, etc) nos 
eventos ofi ciais do carnaval 2018.

O Festival de Marchinhas Carnavalescas 2018 será realizado nos dias 01 a 04 de Fevereiro 
de 2018, na Praça Padre João de Faria Fialho (Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto ao 
público em geral.Serão disponibilizados 14 (catorze) espaços dos quais:2 (dois) destinados 
à pipoqueiros,6 (seis) à barracas de alimentação em geral, bebidas e adereçose 6 (seis) 
destinadas à Food Truck/Trailers,a serem sorteados entre os interessados que atenderem 
as exigências abaixo descritas:

Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros por três metros (3x3m), 
previamente demarcados;

Os que irão trabalhar com Food Truck/Trailers, poderão utilizar espaço máximo de 6 metros 
por 3 metros (6m de comprimento x3mde largura), previamente demarcados;

Os interessados as vagas acima (Pipoqueiros, Barracas de alimentação e Food Truck/
Trailer) devem estar com a documentação regulamentada com a Prefeitura com relação a 
eventos anteriores, se for o caso;

Ser morador a mais de três anos no município de Pindamonhangaba.

1 – Das inscrições:

– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes 
e food/trailer no Festival de Marchinhas 2018, deverão ser feitasnos dias 08 a 10 de janeiro 
de 2018, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, 
Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00.

1.2 – Deverá constar no pedido:

Cópia do RG e CPF;
Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa interessada em trabalhar no evento;
Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando 
TODOS os produtos a serem comercializados;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

1.5 – Os inscritos para o Festival de Marchinha 2018, não poderão se inscrever para o Pré-
carnaval de Moreira César;

1.5.1 – Caso seja feita inscrição tanto para o Festival de Marchinha quanto para o Pré-
carnaval de Moreira César, será considerada válida a que constar número de protocolo 
menor (que for feita primeiro);

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos, adereços e bebidas alcoólicas ou 
não (exceto bebidas consideradas quentes, como vodca, whisque, aguardente, etc), no 
Festival de Marchinhas 2018, no endereço supracitado, sendo a localização dos locais para 
venda, demarcada pela Administração Pública e defi nidas por sorteio público. 

2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a 
autuação e cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do especifi cado, 
sob pena de aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: 
amplifi cadores, aparelhos de som, DVDs, etc. 

2.4 – O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante o Festival de Marchinhas 2018;

2.5 – O horário de funcionamento em hipótese alguma poderá ultrapassar o período de 30 
(trinta) minutos após o fi nal das atividades da noite, bem como a abertura/montagem das 
barracas e food/trailers, não podem ocorrer antes das 18h00.

2.6 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;

2.7– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;

2.8 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício 
por procuração ou preposto;

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos 
interessados no dia 12/01/18 no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, às 15h30;
3.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identifi cação;

3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo 
setor de Protocolo no momento da inscrição;

3.3 – O sorteio irá defi nir por ordem crescente de 1 a 6 para Food/Trailers e 7 a 12 a 
localização dos vendedores que irão exercer a atividade durante o Festival de Marchinhas;

3.4 – O mesmo será válido para as 2 (duas) vagas de pipoqueiro;

3.5 – Na ocasião, serão sorteados 4(quatro) suplentes para os vendedores de alimentos, 
bebidas e adereços, 2 (dois) suplentes para Food/Trailers e 1 (um) suplente para pipoqueiro, 
caso haja desistência dos sorteados;

3.6 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou em dia seguinte uma foto 3x4 
devidamente identifi cada na parte posterior para elaboração das licenças.

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 15 e 16 de Janeirodas 8h00 às 16h00, 
mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias do Festival de Marchinhas 2018) 
e de acordo com os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
 a) 3 UFMPs ( Três Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba) para 
Food Truck e Trailers;R$ 270,54.
 b) 2UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba) para 
vendedores de adereços, alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 180,36.
 c) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para 
Pipocas. R$ 90,18.

4.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 16/01/18 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;

4.5 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 17/01/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 18/01/17;

4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 

5 – Disposições gerais

5.1 – As barracas e food trucks/trailers, poderão permanecer montados na praça durante o 
período em que houver o Festival de Marchinhas (01 a 04/02/2018);
5.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança das barracas e food truck/trailers 
deixados na praça pelos mesmos;

5.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;

5.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora do espaço cedido aos ambulantes;
5.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo comerciante ambulante, food truck/
trailers, deverá permanecer dentro dos limites liberado pela prefeitura;

5.4 – Não serão feitas trocas de localização dos comerciantes ambulantes, food truck/trailers 
ou pipoqueiros, salvo motivo de força maior, devidamente expresso pela fi scalização;

5.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 5.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 5.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame de vidro;
 5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
 5.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área liberada;
 5.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;

5.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração ou 
a quem for delegado competência expressa.

6 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 08 a 10/jan das 8h às 17h

Sorteio 12/Janeiro 15h30

Entrega das licenças aos 
sorteados 15 a 16/Jan das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 17 e 18/Jan -

Retirada da licença pelos 
suplentes 17e18 /Jan vide item 4.5

Pindamonhangaba, 5 de janeiro de 2018 Tribuna do Norte 7

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2017
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 149/2017 de “aquisição de peças para manutenção de 
semáforos conforme termo de referencia”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços 

abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 12/12/2017:

ATA nº 203/2017     Empresa: DM3 COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI

Item Unid. De 
medida Descrição Marca Valor 

unitário (r$)
Consumo 

estimado anual

01 pç. Placa fonte do gradativo 
numérico veicular SEMA SEG 445,50 30

02 pç. Placa cpu do gradativo 
numérico veicular SEMA SEG 445,50 30

03 pç. Placa fonte do gradativo 
numerico pedestre SEMA SEG 445,50 30

04 pç. Placa CPU do gradativo 
numerico pedestre SEMA SEG 445,50 30

05 pç. Placa segmento com 32 led´s 
nas cores verde e vermelho SEMA SEG 175,00 30

07 pç. Coluna semafórica para 02 
braços projetados SEMA SEG 1.600,00 14

08 pç. Braço projetado SEMA SEG 1.400,00 50

09 pç. Placa cpu do controlador SEMA SEG 1.430,00 30

10 pç. Placa potência do controlador SEMA SEG 1.430,00 50

11 pç. Placa fonte do controlador SEMA SEG 1.430,00 30

13 pç. Grupo focal gradativo 
numerico pedestre SEMA SEG 1.689,50 20

16 pç. Controlador de tráfego 
microprocessado SEMA SEG 6.360,00 28

ATA nº 204/2017 Empresa: D. L. ISHIZUCKA - ME

Item Unid De 
medida Descrição Marca

Valor 
unitário 

(r$)

Consumo 
estimado anual

21 M Cabo pp 2 x 1,5 mm INDUSFLEX 1,60 2.000

22 M Cabo pp 3 x 1,5 mm INDUSFLEX 2,00 4.000

ATA nº 205/2017 Empresa: JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI

Item
Unid.

De 
medida Descrição Marca

Valor 
unitário 

(r$)

Consumo 
estimado anual

15 Un Grupo focal tipo i JSM 1.261,39 24

17 Pç Cobre foco de 200 mm para 
repetidor JSM 23,64 30

ATA nº 206/2017 Empresa: OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

Item
Unid.

De 
medida Descrição Marca

Valor 
unitário 

(r$)

Consumo 
estimado anual

25 PÇ

Bolacha a leds, para foco 
semafórico de 200mm 
de diâmetro, com lente 
transparente em policarbonato 
injetado

LUXMASTER 220,00 60

26 Pç

Bolacha a leds, cor vermelha, 
para foco semafórico de 
300mm de diâmetro, com 
lente transparente em 
policarbonato 

LUXMASTER 320,00 10

28 UN Botoeira sonora para 
defi ciente visual. LUXMASTER 863,00 10

ATA nº 207/2017 Empresa: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA

Item
Unid.

De 
medida Descrição Marca

Valor 
unitário 

(r$)

Consumo 
estimado anual

14 Un Grupo focal tipo t SSAT 
SINALIZAÇÃO 1.760,00 26

20 Pç Suporte basculante para 
braço projetado veicular

SSAT 
SINALIZAÇÃO 118,80 50

ATA nº 208/2017 Empresa: TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI EPP

Item
Unid.

De 
medida Descrição Marca

Valor 
unitário 

(r$)

Consumo 
estimado anual

12 Pç Grupo focal gradativo 
numérico veicular FOKUS 3.564,00 24

18 Pç Cobre foco de 200 mm para 
pedestre FOKUS 18,10 30

19 Pç Cobre foco de 300mm para 
veicular FOKUS 36,50 20

27 Un Botoeira para pedestre. FOKUS 85,00 10

ATA nº 209/2017 Empresa: THIPLAN COMERCIAL LTDA

Item
Unid.

De 
medida Descrição Marca

Valor 
unitário 

(r$)

Consumo 
estimado anual

06 Pç Coluna semafórica SALUTTI 1.485,00 20

23 M Cabo pp 4 x 1,5mm ICE 5,70 6.000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO Nº 192/2017 (PMP 
38157/2017) 
Para “contratação de empresa 
especializada para executar serviços 
de manutenção e ajuste no website do 
Jornal Tribuna do Norte”, com entrega 
dos envelopes até dia 18/01/18 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações no endereço 
acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 287/2013 (PMP 
31662/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2017, de 
12/12/2017, ao contrato 014/2014, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviço de assistência à saúde 
multiprofi ssional continuada na 
modalidade home care, conforme 
termo de referência, pelo período de 
12 meses, podendo ser prorrogado nos 
termos da lei, para atender a paciente 
Lígia Maria Ferreira da Fonseca, 
conforme termo de ajustamento de 
conduta nº 14.0378.00002054/2013-
2”, para prorrogação até 27/01/2019, 
e reajuste de 1,7211%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor 
mensal para R$ 17.601,55, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa 
Silva & Silva Assistência à Saúde Ltda 
ME, o Sr Luiz Carlos Santos Silva. 

PREGÃO Nº 326/2014 (PMP 
28418/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 
22/11/2017, ao contrato 351/2014, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada em prestação desserviço 
de cobertura securitária para veículos 
ofi ciais pertencentes à frota da 
Subprefeitura de Moreira César e 
Secretaria de Saúde, com abrangência 
nacional”, para prorrogação até 
01/12/2018, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e o Sr Nilson Luis de Paula Santos, 
e pela contratada, empresa Seguros 
Sura S.A., o Sr Humberto Eustáqui 
Machado Barbosa. 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

 
CONVOCAÇÃO – 1.ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2018

Ficam as senhoras conselheiras, 
senhores conselheiros titulares e 
suplentes, entidades e sociedade civil 
do Conselho Municipal de Assistência 
Social, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização 
da “ 1.ª Reunião Ordinária de 2018”, 
cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

• Leitura e Aprovação de Ata
• Processo Eleitoral - Cronograma
• Deliberação - Prorrogação Mandato 
• Informes

Dia: 11/01/2018 (Quinta-Feira)

Horário: 08:30h (Oito e meia) 

Local:  Auditório da Prefeitura  

Amauri Monteiro
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil 
e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifi quem sua falta 
através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.
sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.
sp.gov.br

MATRÍCULAS PARA ALUNOS QUE VÃO MORAR 
NO ‘BEM VIVER’ COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA

Os estudantes do Ensino Fundamental (1° 
ao 5°ano) cujos pais ou responsáveis pela 
guarda foram contemplados com imóveis no 
empreendimento Bem Viver, no Araretama, 
devem realizar a transferência para as novas 
escolas localizadas no residencial, a partir 
desta segunda-feira (8). Para os alunos do 
Ensino Infantil, as transferências começam a 
ser feitas a partir desta sexta-feira (5).

Para as pessoas que estudam na região 

central, a solicitação da transferência deve 
ser feita na Secretaria de Educação (em frente 
ao supermercado Maktub); para estudantes 
de Moreira César, na escola “Prof. Mário de 
Assis César”; para os matriculados em unida-
des do Araretama e região, a mudança deve 
ser feita na “Prof. Elias Bargis Mathias”. O 
atendimento será das 8 às 17 horas e os docu-
mentos necessários são: cópia da certidão de 
nascimento; cópia da carteira de vacinação; 

cópia do comprovante de endereço; cópia do 
cartão bolsa família (se for benefi ciário); 2 
fotos 3x4 (não obrigatório); e a transferência 
original (se vier de outra rede ou particular).

Diante do grande número de morado-
res do residencial Bem Viver, os alunos das 
escolas “Prof. Anibal Ferreira”, “Prof. Elias 
Bargis Mathias” e “Vito Ardito” continuarão, 
neste início de ano, estudando nas mesmas 
unidades.
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 5 de janeiro de 2018

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Felicidade

Parabéns para Matheus Rodrigues que completa 
três anos de vida nesta sexta-feira, 5 de janeiro. Os pais 
Willian e Camila, o irmão Felipe e o tio Márcio Renato 
desejam muita saúde e uma vida leve, cheia de alegria e 
de paz.

Bênçãos sem limite  

Para David Nerosi, que completou mais uma no de vida no dia 2 de janeiro. Que seu novo ciclo seja reple-
to de alegrias, de bênçãos e de muitas conquistas. São os votos da esposa Tássia, dos fi lhos Miguel e Heitor, 
de toda sua família e amigos, em especial da equipe do Fundo Social de Solidariedade. 

Novo Ciclo

Tudo de lindo e próspero para a jor-
nalista Maura Lídia, aniversariante do 
dia 3 de janeiro. Que seu novo ciclo seja 
de muita luz, de alegria, de boas viagens 
e de conquistas sólidas. São desejos de 
todos os seus amigos e familiares. 

Parabéns 

Toda felicidade do mundo para o secretário de 
Esportes de Pindamonhangaba, professor Everton 
Chinaqui, que faz aniversário nesta sexta-feira, 5 de 
janeiro. Ele recebe os parabéns de toda a Secretaria 
de Esportes, dos familiares e amigos. Felicidades, 
Everton! 

Dose Dupla 

Parabéns para as irmãs gêmeas Mariana e Marina 
Bernardes, aniversariantes deste domingo, 7 de janei-
ro. Elas recebem os cumprimentos e o desejo de mui-
tas bênçãos dos pais Regina e Márcio; da irmã Aline 
Bernardes e do cunhado Anderson; do irmão Júnior e 
da cunhada Josy; das sobrinhas Ana Luíza e Helena 
(fi lha da Marina), do esposo Marcos; e a Mariana 
ainda recebe “parabéns” especial do namorado Raul. 

Muita alegria 

Quem também soprou velinhas no dia 
2 de janeiro foi a gatíssima Karina Silva, 
professora de dança e educadora física. 
Saúde, paz, alegria e muitas conquistas 
são desejos de toda a sua família e dos 
seus amigos.

Bênçãos infi nitas 

Quem também faz aniversário nesta 
sexta-feira, 5 de janeiro é Renata An-
dréia. Ela recebe os parabéns de todos 
familiares e amigos de trabalho da Cmei 
do bairro Lessa. Felicidade, Renata!

Toda a felicidade do mundo!

No dia 5 de janeiro, José Inácio Filho comemora 
mais um ano de vida ao lado de sua esposa Áurea 
(na foto), dos parentes e amigos. Toda a comunida-
de sertaneja do Espaço Cultural “Cardosão” está em 
festa.
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