
As aulas da Rede Municipal 
de Ensino terão início nesta se-
gunda-feira (5), nas unidades 
escolares. Espera-se receber 14 

mil alunos em todos os atendi-
mentos oferecidos nos 17 Cen-
tros Municipais de Educação In-
fantil (CMEIs) e nas 40 escolas.  

A prefeitura está realizando di-
versas ações de preparação para 
volta às aulas.
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Alunos da Rede 
Municipal voltam às 
aulas na segunda-feira

Na volta às aulas, 14 mil estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I são 
esperados nas unidades escolares de Pindamonhangaba

Teatro no Bosque
O espetáculo de rua “Otelo e a Loi-
ra de Veneza ou O Pancadão da 
Traição”, Cia. Lona de Retalhos, 
vai agitar a tarde de domingo.

Sábado é Dia D da vacinação contra a febre amarela
A Campanha de Vacinação contra 
Febre Amarela continua em Pinda-
monhangaba até o dia 17 de feve-
reiro e terá dois “dias D”, quando 

as equipes da Vigilância Epidemio-
lógica e atenção básica irão imu-
nizar os moradores da área rural 
casa a casa. O primeiro Dia D será 

neste sábado (3) e, ao mesmo tem-
po, oito equipes da prefeitura per-
correrão 19 bairros ou comunida-
des rurais.
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Teatro no Bosque
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Fim de semana 
terá pré-carnaval 
e Festival de 
Marchinhas

Divulgação
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Na volta às aulas, 14 mil estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I são 

Municipal voltam às 

Paróquia abre 
matrículas 
para catequese
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ADC GERDAU Pinda:  25/2 
(domingo das 10 às 22h). Evento 
social em prol de Salvavini. Dança 
de rua, balé, bingão, atividades 
recreativas e de saúde e muitos 
shows, confi ra a agenda: 11h - 
Flávia Borges. 12h - Miro & Mar-
ques. 13h - Duo Rock. 14h - André 
& Andresa. 15h - Banda Gold. 17h 
- Banda Radiola. 18h30 - César 
Barbosa. 20h - Banda Vale Som. 
21h - Luana Camarah (encerra-
mento). Ingresso R$ 10. 

BELO SOL Taubaté:  3/2 (sá-
bado 21h) – Alexandre Vilela & 
Luiz Gustavo. Freedancers: Vivia-
na Lina, Clayton Lima e professor 
Evandro. Estrada das Amoreiras, 
Estoril.

BOSQUE DA PRINCESA Pin-
da: 4/2 (domingo 11h) - Sons do 
Bosque. Grupo Samba de Anzol.

BLOCO SOCÓ DA MADRU-
GADA Pinda: 9/2 (sexta 23h) - 
Saída do Largo São José, depois 
vai para a Ferroviária. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda:  Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Av. Abel Corrêa 
Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  3/2 (sábado 22h) –   Bru-
ninho & Davi. Vários Tops Djs. Via 
Dutra, sentido Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Tauba-
té: 2/2  (sexta 22h) - Miracareta 
Sertaneja. Guilherme &Halluan + 
Victória Ribeiro + Flávia Borges + 
Jorge Santos + Cauã Rozz + Edu 

Araújo. Estrada do Barrero. 
CLUBE DO VAQUEIRO Ro-

seira: 3/2  (sábado) –   Esquen-
ta de Carnaval. Banda Arena + 
Dj Toni Balada. Elas vip até meia 
noite. Drik na faixa. O melhor do 
funk e dance music a partir de 0h. 
Estrada Roseira-Aparecida.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo - 4/2 - Banda Cuba-
nakan.  11/2 - Tropical Band. 
18/02 - Banda Essencial.  Quarta-
feira -  07/02 - Marcos Henrique. 
14/2 - Não haverá baile. 21/2 - 
Voo Livre. Tel 3633-5389.

ESTANCIA NATIVA VALE 
Caçapava: 2/2 (sexta) - Zé Neto & 
Cristiano. 3/2 (sábado) - Mc Kevi-
nho + Pedro Henrique & Matheus. 

FERROVIÁRIA Pinda sexta-
feira: 3/2 – César Barbosa. 9/2 - 
Grito de Carnaval. Dj Marcelo Boto 
e Banda Socó da Madrugada. 16/2 
- Trio Mato Grosso. 24/2 - Duas 
atrações:  Rodrigo Melo + Mar-
celo & Aline. Homem e mulher R$ 
15  (preço único). Associado não 
paga.  Mulher não associada vip 
até 23h apresentando documento 
de identidade. 

FERROVIÁRIA Pinda: 7/2 
(quarta 19h) - Bloco da Acade-
mia. Saída em frente à Academia. 
Animação Banda Furiosa. Na volta 
terá samba no deck das piscinas. 
Aberto para associados e não as-
sociados.

FERROVIÁRIA Pinda: Carna-
val 2018. 7/2 (quarta) - Bloco da 
Academia (ver acima). 9/2 (sexta) 

- Grito de Carnaval (ver acima). 
11/2 (domingo 22h) - Noite do 
Samba. Banda Socó da Madruga-
da. Associado não paga. Não as-
sociado R$ 20. Mulher não paga 
com vip. Folião com abadá 2018 
do bloco Socó da Madrugada será 
vip. 11 e 13/3 (domingo e terça 
das 15 às 19h) - Matinês. DjYago, 
brinquedos e recreação para crian-
ças. Folia do Associado no Deck - 
Todos os dias do Carnaval, das 9 
às 20h. Dj Marquinho Overdance, 
almoço, piscinas e sauna.

MANGUERÃO Pinda: 2/2 
(sexta 21h) –  Banda Gold. Esta-
cionamento gratuito e free-dan-
cers.

PINDABAR:  Segunda Serta-
neja com banda ao vivo.  Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba.  Sábado - Ser-
tanejo.  Domingo -  Fabiano Maga-
lhães convida.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  2/2 (sexta) – André Moraes. 
16/2 (sexta) – Cristiano Barreto. 
8/3 (sexta) – Banda Rodeio. 

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Banda ao vivo 
toda quinta-feira.  Às 22h30 tem 
sopa na faixa. 3/2 (sábado 20h) 
– Banda Gold. 8/2 (quinta 20h) 
– Wilson & Washington. Tel. (12) 
99775-0389.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 3/2 (sábado 23h) - Mar-
celo & Aline + Rodrigo Mello + Re-
nan Soares.  Estrada do Barrero, 
km 8, nº 10.250.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h:   
4/2 -  Chamego.com (Anjinho do 
Vale). 11/2 - Não haverá. Tel (12) 
3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo. Periodica-
mente realiza shows com artistas 
e bandas famosas.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador  Pinda: Almoço diariamente. 
Todo sábado 12h - Feijoada. 10/2 
(sábado)  super feijoada com tor-
resmo, farofa, batata, macarrão 
água e óleo a R$ 12 por pessoa 
self service. Marmitex e self servi-
ce. Espaço para camping e chur-
rascaria. Locação para aniversá-
rios e casamentos. Estrada do 
Cantagalo,  bairro das Campinas, 
após o viaduto do bairro Cidade 
Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

SÍTIO PETER BELA Pinda 
(antigo 4 Milhas): 3/2 (sábado 
22h30) - Noite do Flash Back 
Anos 70/80/80. O melhor dos 
bons tempos do Clube dos Sar-
gentos e Clube dos Ofi ciais. Dj 
Irineu Magrão. Ingresso R$ 10 
preço único.

THE BULLS MUSIC BAR 
Tremembé: 2/2 (sexta) - Sum-
mer Fest. Giuliano Castro + César 
Barbosa.  8/2 (quinta) - Esquenta 
Carnaval. Erick Bruto & Gustavo. 
Ingresso 1º lote R$ 15. Av. Gabriel 
Fonseca, 311 (estrada do Padre 
Eterno).

“ A MULHER QUE EU AMO tem a luz 
das estrelas e a beleza da fl or ela é mi-
nha vida, ela é o meu amor... se ela está 
sorrindo eu sorrio também,tudo nela é 

bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu 
acredito na felicidade...” – Roberto Carlosz

João Paulo 
Ouverney

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 
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Saguão da prefeitura recebe 
nova exposição em fevereiro

Ao todo, sete qua-
dros da pintora Mônica 
Kaneshiro, de 51 anos, fo-
ram instalados no saguão 
da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba nessa 
quinta-feira, o primeiro 
dia do mês de fevereiro. 
A exposição faz parte do 
projeto do Departamento 
de Cultura que visa apre-
sentar trabalhos artísticos 
na sede da Prefeitura.

Mensalmente, artistas 
regionais têm a oportuni-
dade de ter suas obras ex-
postas. E, desta vez, Môni-
ca Coura do Espírito Santo 

Kaneshiro é a autora que 
dispõe do espaço público 
para exibir suas criações, 
dotadas de releituras com 
técnicas concretizadas 
através de materiais sim-
ples como eucatex e tinta 
para tecidos.

Mônica nasceu em Ita-
jubá (MG) e reside em 
Pinda há 30 anos. Ela tem 
formação artística autodi-
data, venceu a primeira e 
a segunda etapa do Mapa 
Cultural Paulista em 2013 
e já mostrou seu trabalho 
no Museu, Patrimônio 
e Arquivo Histórico de 

Taubaté. Ademais, expôs 
algumas produções no 
novo centro de Fisiotera-
pia de Pindamonhangaba.

Vale lembrar que as ex-

posições na sede da Pre-
feitura são abertas à visi-
tação gratuita, de segunda 
à sexta-feira, das 8 às 17 
horas.

Saguão da prefeitura expõe telas da 
artista Mônica Kaneshiro

Paróquia está com 
matrículas abertas 
para catequese

A Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Su-
cesso está com ins-
crições abertas para 
a Catequese 2018. As 
turmas de Primeira 
Comunhão e Crisma 
atenderão as crianças 
e jovens nos períodos 
da manhã e tarde, às 
terças e quartas-feiras.

As inscrições po-
dem ser realizadas na 
Secretaria Paroquial 
as segundas, terças e 

quartas-feiras das 14 
às 17 horas, pelo pai ou 
responsável. É neces-
sário apresentar a Cer-
tidão de Nascimento,  
uma foto 3x4 e o com-
provante de batismo. 
Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone 3642-2605.

A idade mínima 
para iniciar a cateque-
se é de 9 anos comple-
tos ou a completar até 
31 de julho.

Voltando para 
a escola

O início do ano letivo se aproxima e com ele 
muitas expectativas e aquele friozinho na bar-
riga, comum no primeiro dia de aula. Mesmo 
quando não há mudança de escola, a mudança 
de professores, do espaço físico (sala de aula) e 
de alguns amigos é sufi ciente para gerar inse-
gurança. Muitas são as expectativas dos pais, 
avós, tios e professores em relação ao novo 
ano. 

Os sentimentos dos estudantes alternam-se 
entre euforia e entusiasmo por rever amigos e 
professores e, ao mesmo tempo, medo de não 
ser aceito ou de “não dar conta” desta nova 
etapa. É importante que os pais demonstrem 
confi ança e apóiem seus fi lhos nesta fase. 

As crianças menores devem ser acompa-
nhadas pelos pais até o portão da escola, pois 
a presença destes faz toda diferença para elas. 
Na falta deles, é preciso a companhia de al-
guém com quem a criança se sinta bem e segu-
ra. 

Para os pais se acalmarem, é preciso ter 
plena confi ança na escola que escolheram para 
o fi lho. Vale trocar experiências com outros 
pais e ter muita paciência, pois o choro, nos 
primeiros dias, é normal, principalmente para 
os pequeninos. Eles enfrentarão mudanças de 
ambiente, de pessoas e de comportamentos, o 
que pode gerar neles insegurança e ansiedade.

Por isso, pais, aguentem fi rmes, porque vai 
valer a pena. Sejam confi antes, acreditem na 
escola e no corpo docente que é preparado 
para lidar com essas situações.

Então, boa volta às aulas e um ano produti-
vo para todos os estudantes!
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Sábado é Dia D da vacinação contra a febre amarela
PROGRAMAÇÃO DIA D DE VACINAÇÃO

DIA 3 (sábado):
Equipe 1: 
Rodeio e Oliveiras
Equipe 2: 
Piracuama, KM 19, Borracharia Canegai até balneário
Equipe 3: 
Maçaim e Trabiju
Equipe 4: 
Mandu e Boia
Equipe 5: 
Usina, Hare e Nogueiras
Equipe 6: 
Estrada das Borboletas, Sertãozinho até bifurcação da 
cachoeira
Equipe 7: 
Rola e Buraqueira
Equipe 8: 
Colmeia até Tetequera e Graminha

A Campanha de Va-
cinação contra Febre 
Amarela continua em 
Pindamonhangaba até o 
dia 17 de fevereiro e terá 
dois “dias D”, quando 
as equipes da Vigilância 
Epidemiológica e atenção 
básica irão imunizar os 
moradores da área rural 
casa a casa. O primeiro 
Dia D será neste sábado 
(3) e, ao mesmo tempo, 
oito equipes da Prefeitu-
ra percorrerão 19 bairros 
ou comunidades rurais 
de Pinda.

Nesta primeira etapa, 
serão abrangidos os se-
guintes locais: Rodeio, 
Oliveiras, Piracuama, 
km 19, Canegai, Maçaim, 
Trabiju, Usina Isabel, 
Nova Gokula, Nogueiras, 
Estrada das Borboletas, 
Sertãozinho, Róla, Bu-
raqueira, Colmeia, Tete-
quera e Graminha.

A segunda etapa, no 
dia 17, será no Una, Pi-
nhão do Borba, Pouso 
Frio, Lago Azul, Estrada 
do Marçon, Fazenda do 

Divulgação

Tanque, Granja Odan, 
Pinheirinho, Santa Cruz, 
Haras, Jardim Regina, 
Bica Taipas, Fazenda 
Mantiqueira, Sapucaia e 
Shangri-lá.

A campanha de vacina-
ção teve início em Pinda-
monhangaba no dia 25 de 
janeiro e a população está 
aderindo. Até quinta-feira 

(1º/2), haviam sido vaci-
nadas 10.542 pessoas em 
14 postos espalhados por 
todas as regiões da cida-
de.

De acordo com infor-
mações do diretor do De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana, a 
imunização da população 

deve ser iniciada pela área 
rural, mais próxima de 
possíveis áreas de risco, 
que são as matas. A inten-
ção é formar um cinturão 
de pessoas imunizadas, 
para que, em caso da do-
ença chegar aos macacos 
desta região, não atinja a 
população e nem chegue 
aos bairros mais centrais 

da cidade. Por isso, serão 
realizados os mutirões 
casa a casa.

No entanto, por se tra-
tar de uma campanha 
de vacinação, todas as 
pessoas devem se va-
cinar, principalmente 
aquelas que irão via-
jar para áreas de risco, 
com casos confirma-

dos de febre amarela. 
Importante frisar que, 
até o momento, Pinda-
monhangaba não apre-
senta nenhum caso de 
febre amarela.

A campanha atual está 
imunizando com doses 
fracionadas da vacina, 
que têm validade por oito 
anos.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura, está realizando 
diversas ações de preparação 
para volta às aulas para a 
Rede Municipal de Ensino.

As aulas terão início 

nesta segunda-feira (5), nas 
unidades escolares. Espera-
se receber 14 mil alunos 
em todos os atendimentos 
oferecidos nos 17 Centros 
Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) e nas 40 
escolas. 

14 mil estudantes voltam às aulas na Rede Municipal

SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR
Os funcionários que irão trabalhar diretamente com o transporte escolar durante 

o ano também receberam atenção especial com um curso de capacitação. No total, 
119 funcionários participaram do curso, que foi realizado no dia 30 de janeiro, no 
Teatro Galpão, e teve a duração de seis horas.

O intuito foi apresentar as obrigações de cada motorista e monitor, instruir sobre 
os seus direitos e deveres, e o que é de responsabilidade dos pais e da unidade de 
ensino. Ressaltando a todo o momento sobre a importância de se realizar o trabalho 
corretamente, com responsabilidade e segurança.

“ A criação do setor de transportes escolares e as capacitações iniciaram no ano 
passado. É muito importe realizar o serviço com segurança. Até o momento, não 
houve nenhum relato de nenhum tipo de acidente, o que é muito gratifi cante para 
nós”, comentou Lucas Ouverney, responsável pelo setor de Transporte Escolar.

Além do curso de capacitação, foi realizada, no dia 29, a vistoria de 60 veículos 
escolares.

MANUTENÇÃO NAS UNIDADES
Umas das ações realizadas durante o mês de janeiro foram as medidas de conser-

vação nas instituições da Rede Municipal de Ensino, em parceria com a Secretaria de 
Serviços Públicos.

Em Moreira César, 13 escolas e CMEIs receberam capina e roçada, assim como 
outras 10 ganharão o mesmo tratamento até o início das aulas. No restante da cidade, 
nove instituições de ensino já foram atendidas com os serviços.

 O secretário de Educação Júlio Valle, ressalta a importância da manutenção 
realizada nas unidades, já que os locais serão sede diária de alunos, professores, entre 
outros funcionários. “Nos dedicamos arduamente desde o início da gestão ao cuida-
do das escolas, com a infraestrutura dos prédios que diariamente recebem milhares 
de crianças de nosso município. Esperamos que esse cuidado seja sentido agora no 
retorno às aulas em que quase vinte escolas receberam serviços de manutenção da rede 
elétrica, hidráulica, de telhado, alvenaria e pintura. Cuidar da escola é o modo que 
encontramos para revelar o respeito que temos às crianças e aos professores”, disse.

AÇÕES INICIAIS COM OS DOCENTES
Para preparar os espaços escolares para o acolhimento, as gestoras regionais e 

professores corresponsáveis, cujo retorno aconteceu no dia 1º de fevereiro, se reuniram 
para discutir as ações iniciais a serem realizadas e, assim, dar o suporte necessário, 
promovendo alinhamento do trabalho em todas as unidades.

No dia 29 de janeiro, o secretário de Educação, professor Júlio Valle, fez um balanço 
do trabalho realizado em 2017 e conversou com os professores sobre as expectativas 
para o ano letivo.

Como uma das ações iniciais, destacam-se as Diretrizes Educacionais para a cidade 
2017-2020 em que os professores e conselhos de escola dialogarão com as diretrizes 
propostas, apresentando sugestões para o aprimoramento do material para que retra-
te a realidade das escolas e de como gostariam que elas fossem nestes próximos anos. 
“A Secretaria de Educação busca realizar em conjunto com os educadores muitas refl e-
xões e diálogos durante o ano, em busca de um ensino de qualidade para as crianças e 
facilidade para o trabalho dos profi ssionais”, destacou o secretário.

Para a gestora regional de educação básica, Elaine Grazieli, toda a discussão reali-
zada com foco na qualidade do ensino a partir das ações realizadas em 2017 norteando 
as ações para o ano de 2018 é um ganho, pois sinaliza os caminhos, conferindo mais 
segurança e transparência nos serviços oferecidos.

Elaine Aparecida Antunes Ferreira, professora corresponsável, destaca que essa 
semana foi produtiva e intensa. “A oportunidade de conhecer mais sobre as diretrizes, 
a partilha com as professoras Lisete Arelaro e Sônia Kruppa, possibilitando direcionar 
o olhar para alinhar o caminho foi de grande valia”, disse.

Divulgação

Educadores conheceram mais das Diretrizes Educacionais 2017-2020

Grupo de gestores se reuniu para debater novas ações no ano letivo



oder LegislativoP
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 2 de fevereiro de 2018
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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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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A primeira Sessão Or-
dinária de 2018, foi movi-
mentada com muito ques-
tionamento com relação ao 
estado de abandono que se 
encontra os bairros da ci-
dade. Os vereadores dizem 
que agora a administração 
não tem como jogar a res-
ponsabilidade no governo 
anterior.

Limpeza da Zona
Leste, Saúde e
Rebaixamento da 
via-férrea
O vereador Professor 

Osvaldo Macedo Negrão 
(PR) destacou o abandono 
que se encontra os bair-
ros da cidade. O edil pede 
uma atenção especial para 
a Zona Leste que tem suas 
vias esburacadas e o mato 
que toma conta das ruas e 
praças. “Como tenho visto 
a Pioneira em algumas vias, 
peço ao administrador para 
que tome as providências 
para atuar na Zona Leste”. 
Professor Osvaldo também 
pede uma manutenção nas 
estradas rurais, tendo em 
vista esta época das chuvas 
que tornam alguns trechos 
intransitáveis. Outro ques-
tionamento é com relação 
ao rebaixamento da ma-
lha ferroviária. O vereador 
recebeu resposta de um 
requerimento enviado ao 
Executivo, onde o prefeito 
diz que não tem verba para 
esta obra. O parlamen-
tar lembra que esta é uma 
verba do governo federal, 
mas que o prefeito tem que 
manter ações junto aos ór-
gãos do DENIT, que deverá 
executar este serviço. Outra 
preocupação do vereador é 
o SAMU, que até hoje não 
tem sua regulação defi nida 
e corre o risco de perder as 
ambulâncias. Professor Os-
valdo questiona a Secreta-
ria de Saúde e pede que seja 
avaliada a situação e uma 
possível volta ao consórcio 
SISAMU. Também questio-
na uma solução a respeito 
das cirurgias eletivas feitas 
pela Santa Casa, que não 
estão sendo realizadas con-
forme o contrato.

Limpeza urbana, saúde e assistência social 
foram os temas principais dos vereadores 

nas discussões dos requerimentos
Parlamentares questionam abandono da cidade tomada por mato e buracos, o 
atendimento médico de urgência – SAMU continua ativo na pauta das sessões, 

bem como o fechamento do abrigo municipal
Transporte coletivo 
Moreira – Feital
O vereador Jorge Pe-

reira Alves – Jorge da Far-
mácia (PR) pede à empresa 
Viva Pinda estudos para 
implantação da linha Mo-
reira César – Feital. Tam-
bém pede um aparelho data 
show para a Escola Raquel 
Aguiar, bem como uma 
limpeza geral no Distrito de 
Moreira César que tem ruas 
esburacadas e mato alto.

Bosque da Princesa
A vereadora Gislene 

Cardoso – Gi (DEM) alerta 
a administração quanto ao 
estado de abandono que se 
encontra o principal atra-
tivo turístico autoguiado 
de Pindamonhangaba: o 
Bosque da Princesa. A ve-
readora pede iluminação 
e uma manutenção geral 
para que o turismo na ci-
dade seja mais valorizado. 
A vereadora também pede 
que os funcionários muni-
cipais sejam mais esclare-
cidos com relação ao PDV 
– Programa de Demissão 
Voluntária que a adminis-
tração municipal vai reali-
zar junto ao seu quadro de 
servidores. Ela quer maio-
res esclarecimentos para 
o melhor entendimento e 
o que vai acontecer com o 
funcionário que aderir a 
este PDV. Também ques-
tiona a administração mu-
nicipal quanto ao Termo de 
Referência do Transporte 
Público Municipal, que até 
hoje ainda não saiu do pa-
pel. Várias reuniões foram 
realizadas nos bairros, a 
população deu sugestões, 
mas ainda não foi formali-
zado o referido termo para 
realizar a licitação.

Segurança e Saúde
Estes são os principais 

temas dos requerimentos 
do vereador Ronaldo Pin-
to de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR). O parlamentar 
destaca uma rua do Vista 
Alegre onde foi realizada 
a instalação de iluminação 
pública, porém teve um 
poste onde não foi coloca-
da a luminária, causando 
insegurança nos moradores 

devido a um ponto escuro. 
Contrapondo o PDV, o ve-
reador pede a implantação 
do Plano de Carreira para 
os funcionários municipais, 
para maior valorização dos 
servidores. Também soli-
cita a reforma do CRAS do 
Araretama, que até o mo-
mento nada foi feito. Outro 
pedido do edil é a sinali-
zação das rampas para os 
portadores de necessidades 
especiais e a instalação de 
lombadas no bairro Manti-
queira, em Moreira César. 
Destacou novamente a fal-
ta de sanitário para defi -
cientes no Ginásio João do 
Pulo, que vai receber o Re-
banhão, agora no carnaval, 
bem como questiona o or-
çamento da folia de momo 
realizada no ano passado 
na avenida e a previsão 
para este ano no Parque da 
Cidade. O vereador tam-
bém pede fi scalização mais 
rígida dos veículos ofi ciais e 
a circulação do carro fuma-
cê em toda a cidade e não 
somente em alguns bairros.

Abrigo emergencial 
e Farmácia solidária
O vereador Rafael Goffi  

(PSDB) quer informações 
sobre o fechamento do abri-
go municipal, que foi feito 
às pressas para os morado-
res de rua, porém devido 
às condições foi pedida sua 
interdição pela própria vi-
gilância sanitária do muni-
cípio. O edil também ques-
tiona como está a situação 

da farmácia solidária que 
até hoje não foi implanta-
da, houve pedido de urgên-
cia para aprovação da lei, 
senão ia perder um lote de 
doação de um laboratório, 
porém há falta de medica-
mentos para a população. O 
vereador também pergunta 
porque a administração 
não está cumprindo a Lei 
para o Cadastro Único das 
Associações de Bairro, que 
foi aprovada pela Câmara. 
Rafael Goffi  também quer 
a prestação de contas dos 
veículos locados pela admi-
nistração desde a homolo-
gação da tomada de preços, 
bem como relação de todas 
as doações feitas à Prefeitu-
ra, ele também diz que há 
falta de planejamento por 
parte da administração, de-
vido ao abandono dos inú-
meros bairros da cidade.

Abrigo municipal, 
UTI Pediátrica e 
SP-62
O vereador Carlos Mou-

ra – Magrão (PR) destacou 
sua luta de cinco anos para 
a instalação de um abri-
go municipal emergencial 
para pessoas de rua. Ma-
grão enfatizou que esta 
administração foi a única 
que deu importância para 
esta situação e no ano pas-
sado os moradores de rua 
puderam ter um melhor 
acolhimento no inverno, e 
que, atualmente, falta um 
melhor planejamento e me-
lhorias na instalação. Como 

 

ORDEM DO DIA
2ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 05 de fevereiro de 

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. VETO n° 07/2017, que “Comunica VETO parcial ao 
Autógrafo n° 70/2017 que institui o Programa de Parcerias 
Público-Privadas do Município de Pindamonhangaba – PPP 
-, de acordo com as normas gerais da Lei Federal n° 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004 e as normas específicas que 
implementa”. (Projeto de Lei n° 161/2017)

II. Projeto de Lei n° 04/2018, do Poder Executivo, que 
“Denomina de BENEDITO DOS SANTOS – Sr. DITO 
ESTRELA a Quadra Poliesportiva Municipal do Bairro do 
Crispim, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

naquele momento foi emer-
gencial, ele acredita que os 
apontamentos serão solu-
cionados e o abrigo volta-
rá a funcionar em breve. O 
vereador Magrão também 
pede informações à direção 
da DRS – Diretoria Regio-
nal de Saúde sobre a im-
plantação de uma UTI pedi-
átrica no município, para as 
crianças da cidade. O parla-
mentar destaca que devido 
a Santa Casa ser referência 
em maternidade na região 
e fazer parte da rede Cego-
nha, há uma grande possi-
bilidade de instalação desta 
UTI pediátrica em Pinda-
monhangaba. Ele pediu 
apoio dos vereadores com 
ações junto aos deputados 
de suas siglas partidárias 
no sentido de sensibilizar o 
governo para este benefício 
para nossa cidade. Magrão 
também disse que entrou 
com solicitação junto ao 
DER para recapeamento 
e reforma do asfalto da SP 
62, do distrito de Moreira 
César até o anel viário, que 
se encontra em péssimo es-
tado de conservação e cheia 
de buracos.

SAMU e ABBC
O vereador Roderley 

Miotto (PSDB) enviou soli-
citação à Secretaria de Saú-
de pedindo cópia das atas 
junto ao grupo Condutor 
sobre as propostas para o 
atendimento médico emer-
gencial – SAMU. O par-
lamentar também pede o 
comparecimento da Direto-
ra Regional de Saúde, San-
dra Tutihashi, para falar 
ofi cialmente como está a si-
tuação a respeito do SAMU 
em Pindamonhangaba, o 
que acontece de fato, pois 
nada se resolveu até agora 

e a cidade corre o risco de 
perder as ambulâncias e 
também não conseguiu fa-
zer a regulação por Guara-
tinguetá. Roderley Miotto 
enfatiza para que a admi-
nistração redobre a atenção 
com a ONG ABBC, gestora 
do Pronto Socorro Muni-
cipal, que não está agin-
do corretamente, pois não 
está fazendo o pagamento 
de seus fornecedores, já 
houve a troca de muitos 
deles, a própria Santa Casa 
tem uma dívida elevada de 
agosto e setembro do ano 
passado. Segundo o vere-
ador, se ABBC fi zer uma 
dívida enorme, abando-
nar a cidade, a prefeitura 
poderá arcar com grandes 
prejuízos e vai fi car com as 
dívidas, embora a prefeitu-
ra esteja em dia com suas 
obrigações junto a ABBC. 
Roderley também pediu 
a convocação da Diretora 
Ana Paula para falar sobre 
o albergue municipal.

Cerâmica Engelaura
Finalizando, o vereador 

Antônio Alves da Silva - To-
ninho da Farmácia (PSDB) 
disse que foi realizada uma 
reunião com o prefeito Dr. 
Isael, o Secretário Josué 
Bondioli e os moradores da 
Cerâmica Engelaura, onde 
formaram uma comissão 
para discutir os problemas 
e as necessidades do bair-
ro, como esgoto, ilumina-
ção, estrada, área de lazer, 
entre outros, de forma a 
proporcionar mais quali-
dade de vida para aquele 
bairro rural. O vereador 
pede ainda que a adminis-
tração municipal propor-
cione melhorias para todos 
os bairros rurais de Pinda-
monhangaba.



ntretenimentoE
5Tribuna do NortePindamonhangaba, 2 de fevereiro de 2018

Divulgação

Fim de semana terá pré-carnaval e 
Festival de Marchinhas em Pinda

O carnaval já está co-
meçando em Pindamo-
nhangaba! Neste fi m de 
semana, a cidade realiza 
dois eventos carnavales-
cos: o pré-carnaval de 
Moreira César, no sábado 
e no domingo; e o 11º Fes-
tival de Marchinhas To-
ninho da Caixa, no Largo 
do Quartel, de sexta-feira 
a domingo.

 As duas primeiras 
atrações do Carnaval So-
lidário Pindamonhanga-
ba 2018 prometem levar 
muita diversão para foli-
ões de todas as idades.

Moreira César
No sábado (3), o tradi-

cional bloco de São Luiz 
do Paraitinga,  Juca Te-
les, irá animar os foliões a 
partir das 16 horas, tendo 
a concentração na aveni-
da José Adhemar César 
Ribeiro – avenida do Cen-
tro Esportivo ‘Zito’.

O percurso de 2,6 km 
terminará na praça San-
ta Rita, no Vale das Acá-
cias, onde a festa conti-
nua a partir das 19 horas, 
com o show do grupo Pa-
ranga, também de São 
Luiz do Paraitinga.

No domingo (4), tam-
bém às 16 horas, será 
a vez do bloco luizense 
Barbosa divertir a po-
pulação, fazendo o mes-
mo percurso  até a praça 
Santa Rita, que terá duas 
atrações: o Sambatuque e 

DJ Yago, para agradar os 
mais diversos públicos. 

Neste ano, durante 
as atividades na praça 
do Vale das Acácias, que 
acontecerão das 19h às 
22h, o público poderá 
contar também com foo-
dtrucks, trailers e ambu-
lantes para a alimenta-
ção no local.

Além de segurança 
terceirizada, há também 
o empenho da Guarda 
Municipal e Polícia Mili-
tar para que a diversão 
em família seja sadia.

Marchinhas
O 11º Festival de Mar-

chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba “An-
tônio Domingos Sávio de 
Azevedo - Toninho da Cai-
xa” começará com um 
ensaio aberto, nesta 
quinta-feira (1º/2), a 
partir das 18 horas, e 
seguirá até o dia 4 de 
fevereiro na praça Padre 
João Faria Fialho, “Largo 
do Quartel”.

As eliminatórias serão 
divididas entre dois dias 
e começarão a ser apre-
sentadas às 20 horas. A 
qualidade da interpreta-
ção dos musicais irá de-
terminar a colocação dos 
10 fi nalistas no domingo 
(4), também a partir das 
20 horas, e confi rmará 
as três vencedoras que se 
apresentarão novamente 
no Parque da Cidade, na 

    JUCA TELES TERÁ ABADÁS
 
 A novidade deste ano são os abadás do bloco Juca Teles que, em parceria com o Fundo Social de Solida-

riedade, está disponibilizando 1.000 abadás para os foliões. A troca de abadás poderá ser feita no Shopping 
Pátio Pinda, na loja Arte Encanto, a  partir desta sexta-feira (2). Cada pessoa poderá trocar até dois abadás; 
para a troca é necessário um quilo de alimento não perecível – exceto, sal e açúcar –,  dentro do horário de 
funcionamento do shopping das 10 às 22 horas.  

terça-feira de carnaval.
Premiação
O classfi cado em pri-

meiro lugar receberá o 
troféu “Alarico Corrêa 

Leite” e o valor de R$ 
2.914,61. O segundo co-
locado, troféu “Zé Sam-
binha” - José de Assis Al-
varenga e o prêmio de R$ 

1.470,83. O terceiro, tro-
féu “Celso Guimarães” e o 
valor de R$ 735,86, e o 
quarto levará pra casa 
o troféu “Maestro Ar-

thur dos Santos”. Tam-
bém receberão troféus: 
Melhor Intérprete, Me-
lhor Torcida e  Melhor 
Figurino.

Bosque recebe workshop e 
espetáculo gratuitos no domingo

Neste domingo (4), o 
Proac – Secretaria da Cultu-
ra do Estado de São Paulo 
promove com apoio da Coo-
perativa Paulista de Teatro e 
Prefeiturade Pindamonhan-
gaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura, um dia 
com atrações culturais no 
Bosque da Princesa.

O dia começa com o 
workshop “Máscaras: in-
trodução às linguagens de 
commedia dell’arte, bufão 
e palhaço”, ministrado por 
Carina Prestupa e Thaís 
Póvoa, no salão da bibliote-
ca Vereador Rômulo Cam-
pos D´Arace, das 9h30 às 
12h30. A ideia é gerar uma 

refl exão sobre o que é o 
gênero de comédia, o corpo 
e expressividade cênica na 
linguagem de máscaras.  A 
atividade é gratuita, mas 
exige idade mínima de 16 
anos. Atores, estudantes 
de teatro e todos que têm 
interesse na linguagem de 
máscaras podem participar.

Teatro no Bosque
Já no período da tarde, 

às 16 horas, o público po-
derá refl etir com questões 
atuais da sociedade com o 
espetáculo de rua “Otelo 
e a Loira de Veneza ou O 
Pancadão da Traição” com 
direção da Cia. Lona de 
Retalhos.

A peça é narrada por um 
grupo de vendedores ambu-
lantes que contam a história 
de Otelo, o novo “herói 
nacional”. O espetácu-
lo segue com reflexões 
sobre como a sociedade 
lida com a construção e 
com a queda do herói, a 
manipulação das mídias, 
dos sistemas financeiros 
e governamentais. Além 
de apresentar questões 
como a desumanização, 
preconceitos e racismo 
cultural.

Após o espetáculo, o 
público poderá participar de 
um bate-papo para discutir 
sobre os temas.

O espetáculo de rua busca promover refl exões sobre a sociedade brasileira

Sueli Almeida

APRESENTAÇLÃO DE SAMBA DE ANZOL

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, em parceria com a Gingô 
Produções, promove neste domingo (4) o projeto “Sons 
no Bosque”, com o grupo de samba raiz “Samba de 
Anzol”.
O objetivo é trazer atrações culturais todo 1° domingo 
do mês, de janeiro a junho, no Bosque da Princesa, 
das 11 às 13 horas. A entrada é gratuita e aberta para 
todos os públicos.

A segunda atração cultural do projeto irá movimentar o bosque com 
muito samba raiz

Facebook Ofi cial
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2017 (PMP 36241/2017) 
A autoridade superior, com base na manifestação técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social, homologou, em 26/01/2018, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de medicamentos para a saúde mental”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em R$): Atons do Brasil Distribuidora de Produtos 
Hospitalares Ltda: 59-0,69; Biolab Sanus Farmacêutica Ltda: 04-0,1901; Centermedi 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 31-1,6240; Ciamed Distribuidora de 
Medicamentos Ltda: 01-0,4384; 26-1,80; Cirúrgica São José Ltda: 30-2,6150; 35-
2,1990; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 13-0,1412; 20-0,1480; 22-1,0936; 
23-0,8910; 27-2,00; 39-0,2018; 40-0,5999; 42-8,4150; 45-0,13; Crismed Comercial 
Hospitalar Ltda: 11-0,0686; 32-0,0380; 58-0,60; Droga Fonte Ltda: 07-0,16; 19-
0,1683; 21-4,4055; 28-0,1940; 34-0,10; 38-6,30; 41-0,3074; 51-1,6786; 52-0,15; 
53-0,15; 54-0,26; 57-0,11; Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação 
Ltda: 43-0,9207; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda: 12-9,00; 48-22,50; 
Futura Comércio de Produtos Med e Hospitalares Ltda: 05-0,0941; 09-0,1180; 15-
0,6765; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 16-0,0465; 25-0,5311; Interlab 
Farmacêutica Ltda: 60-58,03; Portal Ltda: 18-*0,0420; 46-0,2277; 47-0,2750; 
Promefarma Representações Comerciais Ltda: 36-0,0750; Soma/SP Produtos 
Hospitalares Ltda: 02-2,0196; 17-1,45; 37-0,95; 44-0,806; 55-0,08. Itens fracassados: 
03, 06, 08, 10, 24, 29, 33, 49, 56, 61, 62. Itens desertos: 14, 50. 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOGESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PARCERIASPÚBLICO-PRIVADA – PPP 

DATA: 24.01.2018
LOCAL: Secretaria de Gabinete - Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, 1400 Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba Estado de São Paulo. 
PRESENTES:
1. Secretário deGabinete em exercício: Rodrigo Lóssio Ferreira (Presidente em 
exercício) 
2. Secretário de Negócios Jurídicos: Anderson Plínio da Silva Alves
3. Secretário de Fazenda e Orçamento:João Carlos Muniz
4. Secretária de Infraestrutura e Planejamento: Marcela Franco Moreira Dias
5.Secretário de Desenvolvimento Econômico: Marcelo Ribeiro Martuscelli
6. Secretário de Serviços Públicos: Josué Bondioli Júnior
ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, 
passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta 
dos documentos emitidos ad referendum: (i) apresentação das resolução nº 1, de 
15 de Janeiro de 2018 que regula o recebimento de MIP (Manifestação de Interesse 
Privado), bem como o lançamento de PMI (Procedimento de Manifestação de 
Interesse) por parte do Conselho Municipal Gestor de Parcerias Público Privadas 
do Município de Pindamonhangaba-SP, nos termos da Lei Municipal nº 6.075, de 
20 de Dezembro de 2017 e Decreto nº 5.487, de 12 de Janeiro de 2018; (ii) análise 
e deliberação sobre resolução n 2 de 16 de Janeiro de 2018 que torna público e 
autoriza a empresa EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
LTDA – EPP, a realizar e apresentar os estudos técnicos e modelagem jurídicas e 
econômico-fi nanceiras, necessárias à viabilização de concessão, sob regime de 
Parceria Público Privada, especifi camente para o projeto de Gestão, Manutenção, 
Modernização, Operação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do 
Município de Pindamonhangaba, estudos estes que poderão ou não ser utilizados 
pela administração conforme resolução nº 1 de 15/01/2018 e conforme art. 14, item 
XIV e art. 16 da Lei Municipal nº 6.075 de 20/12/2017; (iii) necessidade da participação 
neste conselho gestor de servidor público efetivo com conhecimento comprovado na 
área de concessão / parceria público privada.
DELIBERAÇÃO: Encerrado o debate e prestados os esclarecimentos necessários, o 
Presidente em Exercício do CGP submeteu a matéria à deliberação dos Conselheiros 
presentes.
Deliberações Finais: Decidiram os conselheiros aprovar por unanimidade a ordem 
do dia itens (i) e (ii) e o comprometimento de designar servidor citado no item (iii) 
bem como capacitá-lo, devido a municipalidade não contar atualmente com servidor 
dotado desta expertise. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente em 
exercício deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada 
conforme pelos presentes. 

Rodrigo Lóssio Ferreira, Presidente
Subscrevem a ata os demais Conselheiros presentes: 

Anderson Plínio da Silva Alves
João Carlos Muniz

Marcela Franco Moreira Dias
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Josué Bondioli Júnior

 

 
Observação: 
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regime Interno, deverão 
justificar a ausência através do e-mail: 
cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br ou c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

 

 

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes do CMDM, 
convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 
“1ª ReuniãoOrdinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 

 

Pauta: 

 Redefinir local e horário das reuniões de 2018. 
 Programação do Seminário sobre Violência contra mulher. 
 Eleição do CMDM – separar a Comissão organizadora. 

 

 

 

 

Dia:             05/02/2018 (segunda-feira) 

Horário:     17:00 hs (Dezessete horas) 

Local:  Central dos Conselhos (Av.Albuquerque Lins, 138-São Benedito) 

 

 

 
Simone Braça 

Presidente do CMDM 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 3ª 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 “3ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Atas 
2. Recomposição de Diretoria Executiva 
3. Escolher o candidato ao cargo de Gestor do FUMCAD 
4. Carnaval 2018 – explanação de diretorias responsáveis quanto a 

segurança das crianças e adolescentes  
5. Orçamento final Fumcad 

o Apresentação do Setor finanças  
6. Elaboração do Modelo de Prestação de Contas do Fundo Municipal 

o Resposta do Setor de Prestação de contas  
7. Portal da Transparência – Modelos 
8. Informes gerais 

 
Data: 06/02/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Central dos Conselhos Municipais 
 
 

Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente em exercício 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 002/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) ELIANE BORGES 
,  responsável pelo imóvel, situado a RUA CARLOS AFFONSO MACHADO DEL 
MONACO, S/Nº, Bairro JD MARIANA MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla 
SO110909024000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 003/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MARIA APPARECIDA 
P T FREITAS ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA MARIZ E BARROS, S/Nº, 
Bairro BOA VISTA  CENTRO, inscrito no município sob a sigla NO111601019000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 013/2016 (PMP 3993/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 12/01/2018, ao contrato 001/2017, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços em conserto, 
montagem e desmontagem de pneus da frota da subprefeitura de Moreira César”, 
para prorrogação até 12/04/2018, assinando pela contratante o Sr Nilson Luis de 
Paula Santos, e pela contratada, empresa Claudenilson Aloisio Portela Me, o Sr 
Claudenilson Aloisio Portela. 

PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL QUE IRÃO COMPOR OCONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
PINDAMONHANGABA- GESTÃO 2018/2020
O Gabinete do Prefeito, na forma da Lei Municipal n° 4750, de 14 de Janeiro de 
2008, artigo 3°, inciso I, parágrafo 2°, CONVIDA os munícipes maiores de 18 anos 
residentes no município, para participarem do processo de eleição dos representantes 
da Sociedade Civil, a fi m de comporem as vagas do CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA – Gestão 
2018/2020, na forma deste Edital, a se realizar no dia 27 de Fevereiro de 2018, 3ª 
feira, das 18h às 20h, na sede do referido Conselho e de acordo com as normas 
abaixo.

1.DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA

Compete ao CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA, de acordo com artigo 2°, da Lei Municipal n° 4750, de 
14 de Janeiro de 2008:
I. Formular diretrizes e promover, em todos os níveis da Administração 
Direta e Indireta, atividades que visem à defesa dos direitos da Comunidade Negra, 
à eliminação das discriminações que a atingem, bem como à sua plena inserção na 
vida socioeconômica e político-cultural;
II. Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a 
elaboração e execução de programas do Governo Municipal, em questões relativas à 
Comunidade Negra, com o objetivo de defender seus direitos e interesses;
III. Desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à problemática da 
Comunidade Negra;
IV. Sugerir ao Prefeito e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de 
lei que visem a assegurar e ampliar os direitos da Comunidade Negra e eliminar da 
legislação disposições discriminatórias;
V. Fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação relativa 
aos direitos da Comunidade Negra;
VI. Desenvolver projetos próprios que promovam a participação da 
Comunidade Negra em atividades de todos os níveis;
VII. Estudar os problemas, receber sugestões da sociedade e opinar sobre 
denúncias que lhes sejam encaminhadas;
VIII. Apoiar realizações concernentes à Comunidade Negra e promover 
entendimentos e intercâmbio com organizações estaduais, nacionais e afi ns;
IX. Elaborar o seu regimento interno.

2. DAS INSCRIÇÕES

Poderão se inscrever para participar do Processo Eleitoral na condição de eleitor e de 
candidato a Conselheiro, qualquer pessoa interessada em participar de elaboração 
de políticas públicas referente àComunidade Negra, respeitados os requisitos de 
qualifi cação previstos no item 3 deste Edital.

3. DA QUALIFICAÇÃO

A participação no pleito será gratuita e serão considerados qualifi cados a participar 
do Processo Eleitoral os inscritos que atendam aos seguintes requisitos:

3.1 ELEITOR

Apresentar pessoalmente os seguintes documentos nodia da eleição:
a) Documento de identidade ofi cial com foto (Carteira de Trabalho, RG, 
Identidade Profi ssional ou CNH);
b) Título de Eleitor;

3.2 DO CANDIDATO A CONSELHEIRO E DAS INSCRIÇÕES

1. Pessoa física com idade igual ou superior a 18 anos, residente há pelo 
menos dois anos no município até a data da eleição;

2. Realizar, pessoalmente, inscrição prévia na sede da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, localizada na Avenida Nossa Senhora de Bonsucesso, n° 
1400 – Alto do Cardoso ou na sede da Subprefeitura de Moreira César, localizada na 
Avenida Dr. José Augusto Mesquita, n° 321 – Moreira César, eno Departamento de 
Cultura, Rua Deputado Claro César, 33, centro no período de 07 a 15 de Fevereiro de 
2018, das 08h às 17h.

3. As inscrições serão efetivadas através da apresentação dos seguintes 
documentos:

a) Formulário de inscrição de candidato a Conselheiro, totalmente 
preenchido;o referido formulário estará disponível nas sedes da Prefeitura Municipal 
e da Subprefeitura de Moreira César e no Departamento de Cultura (Palacete 10 de 
Julho);

b) Cópia de comprovante de residência no município de Pindamonhangaba, 
há pelo menos dois anos até a data da eleição;

c) Cópia do documento de identidade ofi cial com foto (Carteira de Trabalho, 
RG, Identidade Profi ssional ou CNH);

d) Certidão de Quitação Eleitoral;

e) Histórico de atuação em prol da Comunidade Negra, declarando a 
sua vivência, representatividade, idoneidade civil e criminal e sua identidade com 
iniciativas de afi rmação da democracia racial e na elaboração de políticas públicas 
referentes à promoção, divulgação e defesa da igualdade e do desenvolvimento 
social da Comunidade Negra de Pindamonhangaba;

f) Comprovantes de atuação em prol da Comunidade Negra há pelo menos 
dois anos (fotos com data; matérias jornalísticas em qualquer mídia; certifi cados de 
comprovação de participação em cursos relativos a esta atuação, realizados há mais 
de dois anos; ou declaração de entidade governamental que comprove a referida 
atuação há mais de dois anos).

4. DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA

a) O CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA de Pindamonhangaba é formado por 16 (dezesseis) 
membros titulares, sendo 10 (dez) representantes da Sociedade Civil, eleitos na 
forma deste Edital e 6 (seis) do Poder Público Municipal, que serão indicados pelos 
respectivos titulares das Secretarias Municipais, conforme artigo 3°da Lei Municipal 
n° 4750, de 14 de Janeiro de 2008;

b) Para cada membro titular haverá um membro suplente, que o deverá 
substituir em seus impedimentos temporários e o sucederá em caso de vacância do 
cargo;

c) O mandato dos Conselheiros terá a duração de dois anos, com a mesma 
vigência para ambas representações (Governo e Sociedade Civil), com direito à 
recondução;
d) Os representantes da Sociedade Civil não poderão ser inscrever para a 
vaga se ocuparem cargos de confi ança ou em comissão na Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal até o dia da eleição;

e) Os Conselheiros não serão remunerados no exercício de suas funções, 
consideradas de relevante interesse público para o município;

f) Os representantes das entidades sem fi ns lucrativos ligadas à participação 
e desenvolvimento da Comunidade Negra, movimentos, grupos e coletivos só 
terão direito a um voto na eleição das vagas do CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA.

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

 
5. DA COMISSÃO ELEITORAL

1. O processo de eleição dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil 
será coordenado por uma Comissão Eleitoral, composta por 04 (quatro) membros, 
um dos quais na qualidade de Presidente, a saber:

a) ANTONIO ROGÉRIO LEMES DE SOUZA (Presidente)

b) JULIANA VASQUES DE ANDRADE

c) MARIA SOLANGE LOBO

d) MAURO CELSO BARBOSA

e) JOSÉ CARLOS GONÇALVES

2. Compete à Comissão Eleitoral:

a) Coordenar todas as atividades relativas ao Processo Eleitoral disciplinado 
por este Edital;

b) Decidir os recursos e impugnações sobre o Processo Eleitoral;

c) Enviar o resultado e impugnações sobre o Processo Eleitoral;

d) Enviar o resultado da eleição para homologação;

e) Analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de 
inscrição no Processo Eleitoral, na forma deste Edital.

6. DO PROCESSO ELEITORAL

1) A eleição dos representantes da Sociedade Civil no CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA de Pindamonhangaba será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2018, 3ª 
feira, das 18h às 20h, na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, cuja sede fi ca na Travessa Rui 
Barbosa, n° 37 – Centro;

2) O candidato poderá ser votado por todos os eleitores qualifi cados a 
participar do Processo Eleitoral;

3) A eleição será realizada através de voto secreto e em cédulas rubricadas 
por todos os membros da comissão eleitoral, nas quais constarão os candidatos, não 
podendo haver candidatura após a publicação da lista de candidatos;

4) Alista de candidatos será publicada no dia 20 de Fevereiro de 2018 no 
Jornal Tribuna do Norte, sendo que o prazo para impugnação de candidaturas 
será às 15h do dia 22 de Fevereiro de 2018, e deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Eleitoral, por escrito, de modo justifi cado e instruído com devido conjunto 
probatório; não será admitido recurso verbal;

5) As decisões da Comissão Eleitoral sobre a impugnação de candidatura 
ou qualquer revisão no Processo Eleitoral serão manifestadas através de parecer, 
devendo ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito, que ratifi cará ou não o parecer 
da comissão, no prazo de 24h; caso contrário haverá convalidação do resultado da 
Comissão Eleitoral;

6) Concluída a votação, a Comissão Eleitoral procederá imediatamente à 
apuração, que será realizada nas dependências do próprio local de votação, sede do 
Conselho;

7) Serão considerados eleitos, na condição de titulares, os candidatos mais 
votados e serão suplentes aqueles cuja votação fi car mais próxima dos eleitos como 
titulares;

8) Em caso de empate, será escolhido o candidato que tiver maior tempo 
de atuação em prol da Comunidade Negra; persistindo o empate, será escolhido o 
candidato de maior faixa etária;

9) Os eleitos da Sociedade Civil tomarão posse após nomeação, por meio 
de publicação em Portaria do Prefeito Municipal, em conjunto com representantes 
indicados do Poder Público Municipal.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, cabendo 
recurso ao Gabinete do Prefeito.

b) Contato e informações pelo telefone (12) 3642-1789 ou pelo e-mail 
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO(A)

REQUERIMENTO PARA O PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 
GESTÃO 2018/2020 

DECLARO que sou candidato(a) à eleição do CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA, a ser realizada em 25 de 
que atuo há mais de dois anos em iniciativas de afirmação da democracia racial e na elaboração de políticas públicas 
referentes à promoção, divulgação e defesa da igualdade e do desenvolvimento social da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba. Declaro ainda que não há nada que me desabone civil e criminalmente que impossibilite a 
participação no CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, sob 
pena de anulação da inscrição e/ou cassação do mandato.

NOME 

ENDEREÇO 

BAIRRO 

RG 

E-MAIL 

TEL. FIXO 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

HISTÓRICO DE ATUAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE NEGRA NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS:

.............................................................................................................................

......................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................

___________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO(A) 

REQUERIMENTO PARA O PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

que sou candidato(a) à eleição do CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA, a ser realizada em 25 de Janeiro de 2018, das 18h às 20h, na sede 
que atuo há mais de dois anos em iniciativas de afirmação da democracia racial e na elaboração de políticas públicas 
referentes à promoção, divulgação e defesa da igualdade e do desenvolvimento social da Comunidade Negra de 

Declaro ainda que não há nada que me desabone civil e criminalmente que impossibilite a 
participação no CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, sob 
pena de anulação da inscrição e/ou cassação do mandato. 

CIDADE 

CPF 

TEL. CELULAR 

ZONA 

HISTÓRICO DE ATUAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE NEGRA NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Pindamonhangaba, ........ de Fevereiro 

___________________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REQUERIMENTO PARA O PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA – 

que sou candidato(a) à eleição do CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
na sede do referido Conselho, e 

que atuo há mais de dois anos em iniciativas de afirmação da democracia racial e na elaboração de políticas públicas 
referentes à promoção, divulgação e defesa da igualdade e do desenvolvimento social da Comunidade Negra de 

Declaro ainda que não há nada que me desabone civil e criminalmente que impossibilite a 
participação no CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, sob 

FOTO 

DO 

CANDIDATO 

N° 

UF CEP 

 SEÇÃO 

 

............................................................ 

................................................................................................................... 

............................................. 

............................................................ 

................................................................................................................................................................. 

............................................................ 

................................................................................................................... 

 
Pindamonhangaba, ........ de Fevereiro de 2018. 

___________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 004/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E 
COMERCIAL MOMBAÇA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA FREDERICO 
ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, S/Nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a 
sigla SO110604018000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
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Bondinho de Aparecida lança promoção 
para moradores do Vale do Paraíba

Hotel da região promove viagem 
pela gastronomia brasileira

Para possibilitar que os mo-
radores da região possam co-
nhecer um dos atrativos mais 
famosos do Santuário Nacio-
nal, a Bontur Bondinhos Aéreos 
lançou uma promoção especial 
para o mês de fevereiro.

Neste período, os turistas das 
cidades do Vale do Paraíba e re-
gião poderão adquirir o ingresso 
do passeio nas alturas, com des-
conto. O valor do passeio com-
pleto (Teleférico + Torre Miran-
te) para adulto passará de R$30 
para R$20; e o ingresso infantil 
e sênior de R$15 para R$ 10. 
Crianças de 0 a 5 anos não pa-
gam.

Para garantir o direito ao 
benefício, o visitante precisa 
apresentar um documento de 
identidade com foto e um com-
provante de residência recente, 
com o mesmo nome do requisi-
tante. A promoção vale para os 
29 municípios do Vale. O em-
barque deve ser feito pela Es-
tação Santuário, localizada no 
pátio ao lado da Basílica.

A promoção é válida até o dia 
28 de fevereiro, para qualquer 
dia da semana, incluindo os sá-
bados e domingos (exceto nas 
terças-feiras, dia de manuten-
ção dos Bondinhos). Informa-
ções adicionais e regulamento 
do desconto podem ser obtidos 
por meio do telefone (12) 3104-
3470 ou no site www.bondinho-
aparecida.com.br.

Inaugurada no dia 25 de ju-
nho de 2014, a Bontur Bondi-
nhos Aéreos, em Aparecida foi 
construída para facilitar o aces-
so dos devotos de Nossa Senho-
ra ao Morro do Cruzeiro, um 
importante ponto de peregrina-
ção, que se integra ao complexo 

do Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida.

Nestes três anos de funciona-
mento, os 47 bondinhos já leva-
ram mais de 1 milhão de pessoas 
ao local de visitação, aliando o 
transporte a um atrativo turís-
tico. No percurso de 1,1 km de 
extensão, a uma altura de 120 
metros, os visitantes vivenciam 
uma experiência única, com 
conforto e segurança.

O Novotel de São José dos 
Campos promove, até o dia 16 
de fevereiro, uma viagem pela 
gastronomia brasileira, com o 
festival “Sabores do Brasil”.

A ação acontece diariamen-
te, sempre das 12 às 22 horas e 
traz, no menu, sabores bem bra-
sileiros em uma releitura espe-
cialmente preparada pelo Chef 
Hugo Rabelo. 

Entre as opções de cardápio 
há caldinho de feijão com torres-
mo; quibebe gaúcho com cama-

rão crocante; salada morna de 
agrião com pupunha grelhada e 
vinagrete; bobó de camarão; pei-
xe grelhado com vatapá em vina-
grete de tomate verde; vaca atola-
da ( aipim com costela); e picanha 
grelhada com farofa de pupunha. 

Nas sobremesas, destaque 
para cocada cremosa com sor-
vete de limão; brigadeiro e quin-
dim e banana Split.

Mais informações sobre a 
programação podem ser obtidas 
pelo telefone (12) 4009-7.800.

O peixe grelhado com vatapá é uma das opções do festival

Projeto da USP vai levar experimentos 
de estudantes para o espaço

Quem já sonhou em deixar 
parte de seu legado para as 
gerações futuras agora tem 
uma excelente chance. A USP 
recebe, até o próximo dia 28 
de fevereiro, inscrições de 
projetos de várias áreas do 
conhecimento para serem 
levados à estratosfera.

Eles devem ser desenvolvi-
dos por equipes de alunos de 
Ensino Fundamental e médio 
de escolas de todo o Brasil. 
A iniciativa é chamada de 
Garatéa-E, desenvolvida pelo 
Grupo Zenith, da Escola de 
Engenharia de São Carlos 
(EESC) da USP.

Os experimentos serão 
transportados em um balão 
que deve atingir 30 quilôme-
tros de altitude. Lá são encon-
tradas condições análogas 
às encontradas na superfície 
de Marte, como baixa tempe-
ratura, baixa pressão, pouca 

umidade e grande incidência 
de radiação.

Os projetos são totalmente 
abertos. As únicas restrições 
são em relação ao volume e à 
massa, mas, respeitados esses 
pontos, cada grupo participan-
te será livre para desenvolver 
seu próprio experimento. É 
possível pensar em aplicações 
eletrônicas, eletromecânicas, 
biológicas e químicas.

As melhores propostas 
terão a oportunidade de 
embarcar seus experimen-
tos na sonda que irá até a 
estratosfera. Após o resgate, 
os projetos serão devolvidos 
aos estudantes para que 
eles possam continuar suas 
pesquisas.

Os experimentos podem 
ser confeccionados em várias 
frentes do conhecimento: 
física, química, biologia, 
bioquímica, ciências médi-

cas e até astrobiologia. Para 
auxílio no desenvolvimento, 
a missão Garatéa oferecerá, 
através de parceiros, suporte 
técnico e material com meto-
dologias e subsídio científico.

Cada equipe deverá ser 
orientada por um adulto, 
maior de 21 anos, não es-
tudante do ensino básico. 
O orientador responsável 
deverá ser preferencialmente 
algum professor, diretor ou 
familiar de pelo menos um 
dos membros da equipe.

O Grupo Zenith é orien-
tado pelo professor do De-
partamento de Engenharia 
Mecânica da EESC Daniel 
Varela Magalhães. A pro-
posta do grupo é desenvolver 
e difundir tecnologias apli-
cadas ao setor aeroespacial 
para estimular e ampliar 
visibilidade dessa área no 
Brasil.

A iniciativa é chamada de Garatéa-E, desenvolvida pelo Grupo Zenith, 
da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A promoção é válida em fevereiro, inclusive aos fins de semana e feriados
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IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Felicidades!

Para Ádila Alves, que completou mais um ano de 
vida na quinta-feira . 1º de fevereiro. Recebe todo o 
carinho e votos de felicidades dos amigos e da família, 
em especial dos fi lhos Igor e Nina.

Muitas bênçãos!

É o que desejamos  para Rita de Cássia, 
que fez aniversário no dia 29 de janeiro. 
Ela recebe as felicitações dos colegas de 
trabalho do Colégio Anglo e também do 
marido Marcelo (foto).

Feliz aniversário!

Para a querida Oneida, que festeja mais um ano de 
vida nesta sexta-feira , 2 de fevereiro, ao lado do fi lho 
Luiz Miguel e dos colegas do Tenda Atacado. 

Tudo de bom!

Para Juliana Braga, aniversariante da segunda-
feira, 29 de janeiro. Ela comemorou ao lado do mari-
do Fábio (foto) e do fi lho e recebe também o carinho 
dos amigos da Igreja da Cidade.

Muito sucesso!

São os votos de todos os amigos e familiares para 
Andresa Rodrigues, que completou mais uma prima-
vera no dia 29 de janeiro. Que ela, que canta ao lado 
do marido André (foto), alcance todos os seus sonhos!

Parabéns!

Para Shirlei Mello. Ela faz aniversário neste sá-
bado, 3 de fevereiro, e vai comemorar junto com a 
família e os amigos da Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus Ministério Belém.
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