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COMUNICADO
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber que se 
encontra autorizado:
Serviço de Alveolagem de Cera de Abelha, do Setor de Apicultura, do Polo Regional de 
Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Vale do Paraíba - APTA - em Pindamonhangaba/
SP. O Bloco de cera de abelha bruta, após pesagem e cálculo de retenção de 20%, será retornado 
ao interessado na forma de lâminas alveoladas, com estampas de alvéolos de operaria ou 
zangão (de acordo com o interesse) em tamanho padrão para caixilho de ninho (colmeia Modelo 
Langstroth). Havendo disponibilidade receberá a cera alveolada no momento ou será agendado 
outro dia para retirada. O serviço estará disponível a partir do dia 12/03/2018 até o dia 14/12/2018. 
Processo SAA: Nº 2.204/2018.
Abelhas Rainhas
Abelha Rainha fecundada: filhas de mães obtida a partir da população sob seleção da área de 
pesquisa em Apicultura, aproximadamente 1.200 (Uma Mil e Duzentas) abelhas no valor de R$ 
25,00 (vinte e cinco reais).
Abelha Rainha virgem: Filhas de mães obtida a partir da população sob seleção da área de 
pesquisa em Apicultura, aproximadamente 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) abelhas no valor de R$ 
13,00 (treze reais). 
Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 12/03/2018 até o dia 14/12/2018, mediante encomenda 
previa. Podendo ser retiradas no local ou remetidas por SEDEX (valor não incluso no preço de venda), após 
agendamento Processo SAA: 2.205/2018.
Endereço/Horário: Avenida Professor Manoel César Ribeiro – nº 1920 - Bairro Santa Cecília - CEP 
12.411-010 - Pindamonhangaba/SP, das 08:00 ás 16:00h de Segunda a Sexta-feira, Telefone (12) 3642-1812.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 129/2017 (PMP 28440/2017) 
Foi fi rmado o contrato 005/2018, de 24/01/2018, para “aquisição de medicamentos homeopáticos 
para atender aos pacientes do Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CPIC)”, no 
valor total de R$ 27.675,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa FMA e Almeida Ferraz & Cia Ltda 
ME, a Sra Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz. 

PREGÃO Nº 130/2017 (PMP 28450/2017) 
Foi fi rmado o contrato 013/2018, de 05/02/2018, para “aquisição de medicamentos fi toterápicos 
para curativos”, no valor total de R$ 82.596,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa FMA e Almeida 
Ferraz & Cia Ltda ME, a Sra Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz. 
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Neste mês, uma ima-
gem de um pássaro cha-
mado Sanã-do-Capim foi 
registrada em Pindamo-
nhangaba.

Essas aves, da família 
Rallidae, são numerosas 
mas, entretanto, na maio-
ria das vezes são desco-
nhecidas. Esse desconhe-
cimento advém de seus 
hábitos, geralmente des-
confi adas e tímidas. Poucas 
espécies são conhecidas do 
grande público, e são mais 
reconhecidas por seu canto 
do que por visualização.

O registro foi feito pelo 
observador de aves Julia-
no Marques Gomes, na 
Fazenda Santa Isabel. A 
ave em questão mede 14 
cm e possui poucos regis-
tros fotográfi cos no Esta-
do de São Paulo, com ape-
nas 40 fotos.

Este é o primeiro re-

Pássaro de difícil visualização 
é fotografado em Pinda

O estilista Felipe Costa 
Souza ministra, na quar-
ta-feira (21), a palestra “A 
Moda Ao Seu Alcance”. O 
tema passeia pelas déca-
das de 1920 e 1990 para 
traçar um paralelo entre as 
personalidades precurso-
ras de movimentos sociais 
e a evolução da moda nes-
tes períodos.

Levando a linha do tem-
po até o século 21, Felipe 
também abordar a atitude 
dos designers contempo-
râneos que usam a força 
da moda como discurso 
político para reforçar e rei-
vindicar o empoderamen-
to feminino na sociedade 
atual. 

No fi nal do encontro, o 
estilista abre um debate para 
falar sobre Franca Sozzani, 

Palestra no Senac apresenta moda ao alcance de todos 
A partir de quarta-feira (21), exposição gratuita também vai mostrar fi gurinos do cantor Ney Matogrosso

O acervo conta com 10 fi gurinos, restaurados pelo 
Senac e apresentados em manequins especialmente 
fabricados com as medidas e as feições do artista

gistro da Sannã-do-Capim 
para cidade de Pindamo-
nhangaba e o terceiro para 
o Vale do Paraíba. Sendo 
que todas as fotos regis-
tradas eram de indivíduos 
adultos e a ave fotografada 
por Juliano é jovem.

A espécie ocorre em 

todo Brasil, mas devido à 
falta de pesquisas, sua dis-
tribuição é mal conhecida. 

“Para fazer o registro 
dessa espécie foi preciso 
construir um pequeno tú-
nel no mato, pois é bem 
difícil ela sair em área 
aberta, onde é preciso ter 

tempo e muita paciência. 
Foi uma semana tentando 
fazer o registro fotográfi -
co, até que um dia, após 
quatro horas de observa-
ção, consegui fotografar 
um indivíduo jovem”, con-
ta Juliano.

O fotógrafo dedica, 

pelo menos, algumas ho-
ras toda a semana para 
observar e fotografar pás-
saros em Pinda. Em 2017 
ele fotografou uma família 
de Jacurutus, a maior es-
pécie de coruja das Amé-
ricas e um Falcão Pere-
grino, ave migratória que 

vem da América do Norte. 
Ele também  já contribuiu 
com registros de outras 
espécies encontradas na 
cidade na plataforma Wi-
kiAves, como  o gavião do 
banhado, o falcão de colei-
ra e o papa formiga de gro-
ta, entre outros.

Fotógrafo e observador de pássaros Juliano Marques Ao todo, só há cerca de 40 registros da ave no Estado de São Paulo

editora da Vogue Itália, que 
deu voz e vez aos temas so-
ciais e políticos nos editoriais 
de moda da revista.

Felipe é formado em 
moda - estilismo indus-
trial, pela Universidade 
Regional de Blumenau 
(FURB), com especiali-
zação em comunicação 
escrita, pela FAAP, e pós-
graduado em comunicação 
e cultura de moda, pela 
Belas Artes de SP. Estilis-
ta com mais de cinco anos 
de experiência em criação 
de imagem de moda para 
e-commerce, campanhas 
publicitárias, mídias so-
ciais e pesquisa de tendên-
cias, Felipe é docente de 
moda no Senac.

A atividade é gratui-
ta, e as inscrições podem 

ser feitas no Portal Senac: 
www.sp.senac.br/pinda-
monhangaba. A palestra 
acontece das 19h30 às 21h. 

Exposição sobre Ney 
Matogrosso

Para dar início à sua 
programação de eventos, 
o Senac Pindamonhanga-
ba celebra a criatividade 
e a extravagância do can-
tor Ney Matogrosso com 
uma exposição com os 
principais fi gurinos utili-
zados por ele. A mostra, 
que abrange os últimos 40 
anos da carreira do artista, 
será aberta ao público na 
quarta-feira (21) e pode 
ser visitada até o dia 23 de 
março. A entrada é gratui-
ta, e a trajetória da carreira 
do cantor pode ser visitada 
sempre das 8 às 20 horas.

O acervo conta com 
10 fi gurinos, restaurados 
pelo Senac e apresentados 
em manequins especial-
mente fabricados com as 
medidas e as feições do 
artista, além de objetos 
originais como sapatos, 
colares e outros adereços 
que revelam suas fases 
multifacetadas. Entre os 
destaques, estão as roupas 
e os acessórios utilizados 
na época em que Ney Ma-
togrosso era vocalista do 
grupo Secos & Molhados, 
na década de 1970, e os fi -
gurinos que foram produ-
zidos para as turnês “Esta-
va Escrito”, de 1994, e “Ao 
Vivo”, de 1989.

O Senac Pindamonhan-
gaba fi ca na Rua Suíça, 
1.255, no bairro Santana

Imagem meramente ilustrativa / Internet

Nesta quarta-feira 
(21), a mostra gratuita de 
cinema no Palacete 10 de 
Julho apresentará o fi l-
me nacional “Terreiros 
do Brincar”, às 19 horas. 
Apenas 50 lugares esta-
rão disponíveis e a distri-
buição dos ingressos será 
a partir das 18h30.

O “Terreiros do Brin-
car”, lançado em 2017, é 
uma produção de Maria 
Farinha Filmes e conta 
com a direção de David 
Reeks e Renata Meirelles, 
sendo que o documentá-
rio tem como conteúdo 
o retrato da participação 
de 12 grupos de crianças 
de quatro estados brasi-

leiros em manifestações 
populares e a sua relação 
com um brincar coletivo, 
inter-geracional e sagra-
do. A sua classifi cação 
indicativa é livre, ou seja, 
permitida para todos os 
públicos.

Essa mostra de cinema, 
assim como as exibições 
realizadas anteriormente, 
resulta de uma realização 
do Cine Didun com apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, e do VideoCamp.

O Palacete 10 de Julho 
fi ca localizado na Rua De-
putado Claro César, 33, 
Centro.

Palacete 10 de Julho exibe documentário “Terreiros do Brincar”

O documentário brasileiro tem duração de 52 minutos

Divulgação


