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PREVISÃO DO TEMPO 

JOVENS SÃO PÚBLICO-
ALVO DE NOVA CAMPANHA 
CONTRA HPV E MENINGITES

O Ministério da Saúde 
anunciou na terça-feira 
(13) o lançamento da Cam-
panha de Mobilização e 
Comunicação para a Vaci-
nação do Adolescente con-

tra HPV (Papiloma Vírus 
Humano) e Meningites. A 
veiculação será até 30 de 
março, e a pasta convoca 
10 milhões de jovens para a 
imunização.

Deverão ser vacinadas contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos
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Bairro Campinas 
recebe implantação 
de faixas de 
canalização

Receita já recebeu 
2,4 milhões de 
declarações do 
Imposto de Renda

Contran publica 
reformulação em 
cursos de formação 
de motoristas
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Nova sinalização 
busca disciplinar 
cruzamento no 
Araretama
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Termina o 
prazo para pré-
selecionados 
concluírem inscrição 
no Novo Fies

Nesta edição conheça a 
escritora Eva Andrade, a 

moradora de Pinda que está 
lançando seu oitavo livro

Nesta edição conheça a Nesta edição conheça a 
escritora Eva Andrade, a 

moradora de Pinda que está 
lançando seu oitavo livro

ESPECIAL “MÊS DA MULHER”

A audiência pública também foi uma oportunidade para que membros da sociedade civil colaborassem com sugestões 

Com a presença de um 
grande público, o Plano 
Diretor de Turismo de 
Pindamonhangaba foi 
apresentado em audi-
ência pública, na noite 
dessa terça-feira (13). 

O evento, muito im-
portante para o futuro 
do turismo do muni-
cípio, aconteceu no 

Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina. A 
iniciativa é da Prefei-
tura, e o trabalho foi 
realizado por um grupo 
de 31 colaboradores, 
sob orientação do Se-
nac e apoio do Comtur 
(Conselho Municipal de 
Turismo).

Plano Diretor de Turismo é 
apresentado em audiência pública
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Nossa Terra NOSSA GENTEEu indico:

Contadores de histórias

A indicação dessa 
semana é a série 

“Mindhunter: Caçador de 
mentes” da netfl ix

Uma série de suspen-
se e investigação aborda 
como se deve lidar com 
amente dos “assassinos 
em série”, aborda como a 
psicologia criminal pode 
ser muito relevante para se 
evitar próximas mortes e 
refl etir se alguém nasce as-
sim, um criminoso bárbaro, 
ou a sociedade o transfor-
ma direta e indiretamente 
nesse ser.

“Eu indico essa série 
porque vale a pena assistir, 
pois a mente humana é  

Contran publica reformulação em 
cursos de formação de motoristas

Para aumentar a segu-
rança no trânsito, o Con-
selho Nacional de Trânsi-
to (Contran) padronizou 
as normas para o proces-
so de formação de moto-
ristas. A regulamentação 
dos procedimentos foi pu-
blicada no Diário Ofi cial 
da União (DOU) de 8 de 
março.

A novidade da resolu-
ção está na distribuição das 
cargas horárias dos cursos 
nas auto-escolas. O treina-
mento em simulador de di-
reção, por exemplo, ganhou 
mais uma hora de duração, 
passando de cinco para seis 
horas de curso. Além disso, 
alguns cursos para adqui-
rir a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) foram 
divididos em curso teórico 
básico e específi co.

50 anos do Colégio Mestre:
O JARDIM DE INFÂNCIA DE VÂNYA DULCE D’ARACE MACIEL

Das boas lembranças que Vânya 
Dulce D’Arace Maciel guarda 
da infância, a sua escolinha no 

escritório que havia sido de seu pai - 
Rômulo Campos D’Arace, sem dúvida, 
é a mais memorável.  A menina que no 
seu mundo de faz-de-conta sonhava ser 
professora, não podia imaginar que 
aquela brincadeira tornar-se-ia sua 
futura profi ssão e, sua escola-sonho, 
uma referência na história da Educa-
ção Infantil de Pindamonhangaba!

Ao fi nalizar os estudos no Magisté-
rio em 1967, a jovem normalista não 
teve dúvida: partilhou o território 
sagrado de sua infância para outras 
crianças e, com mobiliário impro-
visado, transformou o escritório e o 
quintal de sua casa numa escola de 
verdade!

Os sete alunos* matriculados na 1ª 
turma/1968 inspiraram a escolha do 
nome do estabelecimento de Educação 
Infantil situado na Rua Gustavo de 
Godoy - Jardim de Infância Branca de 

Neve e os Sete Anões. Nos anos subse-
quentes, o admirável trabalho da “Tia 
Vânya” junto às crianças, atraía mais 
e mais alunos! Sucesso que exigiu a 
criação de novas salas, a contratação 
de outros funcionários, a ocupação de 
todos os cômodos da casa-escola que, 
após 29 anos, passa a se chamar Colé-
gio Mestre!

Os álbuns de fotos do Colégio 
Mestre revelam o que este jardim da 
infância esconde: verdadeiras pedras 
preciosas que, segundo Vânya, fo-
ram lapidadas pelas mãos invisíveis 
do Mestre dos mestres: as primeiras 
letras, as rodas de histórias, as brin-
cadeiras, os cuidados de higiene, a 
alimentação saudável, os desenhos, 
os passeios, as festas... e, junto das 
atividades pedagógicas, as lições que o 
tempo não rouba nem é capaz de apa-
gar: o respeito, a alegria, a partilha, a 
gratidão, o amor. 

Valores imprescindíveis à educa-
ção das crianças! Tesouro que fi cará 

guardado no coração dos que tiveram 
o privilégio de ter os primeiros anos 
escolares iluminados por esta profes-
sora que é todo encanto, todo doçura, 
todo amor!  

A escola-casa-sonho de Vânya com-
pleta 50 anos! Nas páginas do Colégio 
Mestre, o trabalho realizado por esta 
educadora em prol de uma infância 
mais feliz está estampado no jardim de 
fl ores da entrada, no amarelo vivo das 
paredes, nas portas e janelas verme-
lhas e no vermelho dos frutos de ace-
rola que tombam aos pés da majestosa 
árvore de sombra do quintal! 

Vê-se o mesmo brilho nos olhos dos 
aluninhos que me dão boas-vindas e, 
certamente, nas conquistas pessoais 
e profi ssionais de seus ex-alunos, hoje 
renomados professores, juízes, médi-
cos, dentistas, jornalistas, advogados, 
engenheiros... um dia, aprendizes de 
uma adorável professora que se refu-
giou na infância deles para eternizar 
seu sonho de menina!

Na roda de história,Vânya e alunos do Colégio Mestre/1973

Uma das mudanças é a distribuição de carga horária

Agência Brasil

* HELOÍSA HELENA SANTIAGO PINTO, ANA MARIA SCHIMIT, RENATO SALGADO FRANCA, MILENE DA SILVA 
FURQUIN, ROBERTO MANSO LEITE E ALEXANDRE SERRA NOGUEIRA E PAULA GODOY.

Entrada do Colégio Mestre, Vânya, a fi lha Bianca, 
Verônica Santos e alunos/2016

“Mindhunter: Caçador de mentes”

resultado de acontecimentos 
que podem atuar a favor ou 
contra a sua formação.”

Marianna Cecília, estu-
dante universitária 

Arquivo pessoal

Galeria no Crispim recebe obras da Prefeitura e Sabesp
A Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos de Pindamonhangaba reali-
zou, no último fi m de semana, a mu-
dança do sistema de captação de águas 
pluviais da galeria na avenida Monse-
nhor João José de Azevedo, no Crispim.

A obra realizada é resultado da 
parceria entre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da SMSP, em 
conjunto com a Sabesp. A manuten-
ção da galeria é de extrema importân-
cia para evitar possíveis alagamentos 
e causar danos à obra de construção 
da Sabesp. 

De acordo com informações do secre-
tário de Serviços Públicos da Prefeitura, 
Josué Bondioli, a mudança dos ramais e 
a construção de duas caixas de ponto de 
vistoria, precisaram sofrer alterações em 

seu curso para que a Sabesp pudesse dar 
seguimento em sua obra de implantação 
e prolongamento da rede coletora de 
esgoto, que terá como destino a estação 
de tratamento de esgoto doméstico, no 
bairro do Bosque.

Ele informou ainda que os servido-
res da Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos atenderam de forma solí-
cita e rapidamente, devido à urgência 
da manutenção da galeria e ao prazo 
de 24 horas estipulado pela Sabesp. A 
ação foi dividida em duas fases: a pri-
meira pela Sabesp e a segunda feita 
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, 
no sábado e domingo.

“Para que houvesse prosseguimen-
to dos serviços prestados pela Sabesp 
na segunda-feira (12), a parte da obra 

pertencente à Prefeitura foi conclu-
ída no fi nal de semana. Deste modo 
os transtornos causados à população 
e ao trânsito foram amenizados, in-
terrompendo somente no fi nal de se-
mana o fl uxo na avenida Monsenhor 
João José de Azevedo”, informou o 
secretário de Serviços Públicos, Josué 
Bondioli.

Todos os serviços realizados pela 
SMSP possuem ordem de serviço e re-
cebem acompanhamento técnico antes, 
durante e depois da execução da ação.

“A Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos agradece aos seus servi-
dores pelo empenho e compromisso e 
à Sabesp pelo apoio e pela importante 
obra que realiza na cidade”, fi nalizou 
Bondioli.

A manutenção da galeria foi feita para evitar 
possíveis alagamentos

Agência Brasil

Na edição de hoje, trazemos a segunda re-
portagem da serie “Mês da Mulher” – mês 
dedicado a celebrar conquistas e relembrar 

movimentos e reivindicações por igualdade e por 
reconhecimento.

Optamos por apresentar, semanalmente, histó-
ria de mulheres que têm feito a diferença na co-
munidade em que atua. Seja em questões sociais, 
esportivas, educativas, culturais e/ou intelectuais.

A personagem de hoje tem um pouco de tudo 
isso: é uma mãe que resolveu gerar mais que fi lhos; 
decidiu “gerar livros”. Mesmo sabendo das difi -
culdades enfrentadas por quem quer ser autor em 
nosso país (principalmente pela falta de incentivo 
fi nanceiro), ela se arriscou na vida de “contadora 
de histórias” e diz que “todos nós somos autores em 
potencial”, basta olhar as redes sociais e ver quan-
tas estórias existem.

Que assim como a personagem da edição de hoje, 
possamos contar muitas histórias, mas sempre tendo 
a responsabilidade de deixar o leitor ciente: se a his-
tória é real ou fi ctícia. Isso dá credibilidade ao autor.

Agência Brasil

Arquivo pessoal
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A Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamento de Trânsito, 
realizou manutenção da sinalização 
no cruzamento da avenida 
Benedito Pires César com a 
estrada Carlos Lopes Guedes Filho, 
na entrada do bairro Araretama.
A nova sinalização horizontal 
busca facilitar a organização do 
trânsito naquela região. 
A organização da circulação de veículos e 
pessoas nas vias públicas através 
dos símbolos no solo, são informações 
relevantes para disciplina na 
movimentação do tráfego. 
Esta sinalização visa a segurança 
e fl uidez dos motoristas e, assim, 
o respeito à sinalização pode 
evitar acidentes.

Nova sinalização busca disciplinar cruzamento no AraretamaNova sinalização busca disciplinar cruzamento no Araretama

A Prefeitura de Pindamonhangaba por meio 
do Departamento de Trânsito realiza nesta semana, 

obras de implantação de canalização 
interna e colocação de tachões na 

rua José Benedito Quirino, no bairro das Campinas.
“É um local onde não podemos colocar 

lombadas, mas temos veículos em velocidade, e 
pra isso é preciso estreitar a pista”, afi rma 

a diretora do Departamento Trânsito, 
Luciana Viana.

As marcas de canalização feitas no Campinas 
buscam separar o fl uxo de tráfego de carros em 

sentidos opostos, além de diminuir a velocidade 
dos veículos através do estreitamento.

As obras devem ser concluídas ainda nesta 
semana, benefi ciando a população local.

Bairro Campinas recebe implantação de faixas de canalizaçãoBairro Campinas recebe implantação de faixas de canalização

As marcas de canalização feitas no Campinas visam separar o fl uxo de tráfego 
de veículos em sentidos opostos

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina rece-
beu, na noite de terça-fei-
ra (13), um evento muito 
importante para o futuro 
do turismo em Pindamo-
nhangaba: a audiência 
pública do Plano Diretor 
de Turismo. Iniciativa da 
Prefeitura Municipal, o 
trabalho foi realizado por 
um grupo de 31 colabora-
dores, sob orientação do 
Senac e apoio do Comtur 
(Conselho Municipal de 
Turismo).

No total, foram nove 
semanas para a fi naliza-
ção do Plano Diretor de 
Turismo, que resultou em 
493 páginas. A apresenta-
ção do  Plano foi realizada 
pelos integrantes do gru-
po, José Carlos Gonçalves 
e Jairo Fogaça. “Procura-
mos seguir ao máximo os 
critérios técnicos para a 
formação deste plano, que 
está sujeito a modifi cações 
e acréscimos com o passar 
do tempo”, explicou Jairo 
Fogaça.

Entre os itens apre-
sentados, a identifi cação 
dos pontos fortes do mu-
nicípio para o desenvol-
vimento turístico, como 
localização, facilidade de 
acesso, gastronomia va-
riada, entre outros, além 
de diretrizes estratégicas a 

Plano Diretor de Turismo é 
apresentado em audiência pública        

esse projeto e possibilitou 
o trabalho de todo este 
grupo de  colaboradores”, 
destacou.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Marcelo Martuscelli, lem-
brou que este é apenas o 
início de um grande traba-
lho. “A formatação do Pla-
no Diretor de Turismo é 
o começo de um trabalho 
para que Pindamonhan-
gaba seja valorizada e re-
conhecida por todo o seu 
potencial turístico. Agra-
decemos ao prefeito Isael 
Domingues que foi funda-
mental para que esses pri-
meiros passos sejam con-
cretizados e a cada pessoa 
que colaborou tanto para 
a base do turismo quan-
to para as realizações que 
começamos a vislumbrar 
nessa audiência pública”, 
enfatizou.

O Plano Diretor de Tu-
rismo pode ser conferi-
do, na íntegra, no site da 
Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

serem colocadas em práti-
ca em curto, médio e lon-
go prazo.

A audiência pública, 
inclusive, foi a oportuni-
dade para que membros 
da sociedade civil cola-
borassem com sugestões 
e considerações. “Com o 
plano, podemos pleitear 
que Pindamonhangaba 
seja um MIT - Município 
de Interesse Turístico e 
esse é um degrau para que 
a cidade chegue a ser uma 
Estância Turística. O MIT 

já é um grande avanço, 
pois por meio dele temos 
acesso a verbas estaduais e 
federais, e a cada três anos 
o plano diretor tem que 
ser reavaliado, para que 
a cidade continue sendo 
um MIT, e isso assegura o 
compromisso que o muni-
cípio tem em seguir o que 
está planejado”, explicou 
José Carlos Gonçalves.

Desenvolvimento 
turístico

Compuseram a mesa 
de autoridades a presi-

dente do Fundo Social de 
Solidariedade, e primei-
ra-dama Cláudia Vieira 
Domingues, o secretário 
de Gabinete Fabiano Va-
none - que representou o 
prefeito Isael Domingues, 
na ocasião em Brasília -, 
o secretário de Desenvol-
vimento Econômico da 
Prefeitura, Marcelo Mar-
tuscelli, e a vereadora e 
servidora municipal, Gis-
lene Cardoso.

Para a diretora do De-
partamento de Turismo, 

Ana Lúcia Gomes de Araú-
jo, a realização da audiên-
cia pública é motivo de 
orgulho e emoção. “Essa 
foi uma noite de emoção, 
pois vemos que estamos a 
um passo de realizar um 
sonho de anos, que é o de-
senvolvimento do turismo 
de nossa cidade. Nossos 
agradecimentos ao prefei-
to Isael Domingues, pelo 
seu olhar voltado ao turis-
mo, entendendo a impor-
tância deste desenvolvi-
mento. O prefeito abraçou 

Grande público 
compareceu 
à audiência 
pública

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo 
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do 
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do 
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n°30, nesta 
cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 15 de março do ano de 2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b)  Cancelamento da suspensão de pagamento de pensionistas;
c)  Revisão do quadro de pensionistas;
d)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 12 de março de 2018.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 007/2018 (PMP 03215/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/02/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de motocomprenssor 
de ar, aspirador de pó e lavadora de alta pressão”, em favor das empresas: 
(empresa/itens/valor): Gama Comércio de Maquinas, Ferragens e 
Ferramentas Ltda. EPP, o item 02, no valor total de R$ 1.960,00; 
Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME, itens 01 e 03, no 
valor total de R$ 5.442,40. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 (PMP 3143/2018) 
A autoridade superior homologou, em 23/02/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de insumos 
odontológicos para atender as unidades de saúde bucal do município por 
um período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em 
R$): ALG Rio Comercio de Produtos Eireli ME: 45-0,97; 58-0,28; 59-0,33; 
Bio Lógica Distribuidora Eireli EPP: 03-8,80; 04-8,80; 08-2,27; 09-13,15; 
10-6,29; 14-3,55; 15-5,10; 16-12,40; 18-1,06; 20-8,56; 21-5,12;  22-4,88;  
23-3,09; 24-29,00; 26-21,10; 28-21,14; 30-21,10; 31-21,10; 37-10,12; 46-
1,07; 47-3,87; 51-3,60; 53-29,12; 63-2,86; 65-1,04;  Dental Open Comercio 
de Produtos Odontologicos Ltda. EPP: 01-24,76; 02-31,11; 05-12,60; 07-
12,50; 17-15,80; 19-4,90; 33-33,50; 34-33,50; 35-70,15; 38-42,90; 40-
33,58; 43-149,92; 49-8,40; 52-33,50; 57-5,34; Gustavo Nicolino EPP: 06-
2,85; 11-7,90; 12-3,55; 13-39,00; 25-12,80; 27-12,80; 29-12,80; 32-12,80; 
36-3,62; 39-25,80; 41-9,00; 42-9,00; 44- 4,50; 48-24,00; 50-30,90; 54-6,15; 
55-47,12; 56-40,50; 60-1,51; 61-4,29; 62-23,45; 64-1,65.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018 (PMP 3250/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/02/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de materiais 
esportivos bolas em geral e acessórios para atender as necessidades da 
Semelp”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Alcides 
Barbosa Junior & Cia Ltda. ME: 02-222,00; 18-180,00; 26-232,00; 29-
118,00; 38-189,00;  AT &WP Comercial Ltda. EPP: 07-30,00; 09-35,00; 19-
177,50; 31-70,00; 34-90,00;  Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP: 
10-269,00; 11-126,00; 32-17,50; 37-180,00;  EJM Comercio e Esportes 
Ltda. ME: 03-283,00; 33-77,00; 36-155,00; Esporte Vale Comercial de 
Artigos Esportivos Ltda. ME: 08-36,00; 24-234,00; 42-56,50; Jacks B. G. 
Rodrigues ME: 28-22,00; 30-28,00; 35-121,50; 41-299,00; Noemia Silva 
dos Santos de Assis ME: 22-140,00; OP Materiais, Serviços, Importação 
e Exportação Ltda. ME: 05-145,00; 20- 100,00; 21-108,00; 27-170,00; 
Ricardo Marques Alves ME: 01-56,00; 06-29,50; 12-193,00; 13-46,00; 14-
45,50; 15-49,00; 17-139,00; Rodrigo de M. Melo Comercio de Materiais 
Esportivos EPP: 04- 196,00; 16-102,00; 23-16,00; 300 Comercio, Serviços 
e Logistica Eireli EPP: 25-261,00. Itens fracassados: 39 e 40.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018 (PMP 3256/2018) 
A autoridade superior homologou, em 26/02/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de materiais 
esportivos e acessórios em geral para realização de aulas, treinamentos, 
competições e práticas esportivas da Semelp nas quadras de esportes”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Alcides Barbosa 
Junior & Cia Ltda. ME: 04-8,08; 21-124,83; 22-132,31;26-72,00; 28-
98,00;  AT &WP Comercial Ltda. EPP: 07-60,00; 10-79,00; 14-1.360,00;   
Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP: 13-3,25; 23-206,00; 27-
7,30;  EJM Comercio e Esportes Ltda. ME: 16-47,44; 18-260,38; Esporte 
Vale Comercial de Artigos Esportivos Ltda. ME: 15-191,80; Jacks B. G. 
Rodrigues ME: 02-5,81; 03-5,81; 05-3,65; 06-3,65; 08-903,56; 24-3,23; 
25-55,17; Noemia Silva dos Santos de Assis ME: 09-271,00; 17-380,00; 
OP Materiais, Serviços, Importação e Exportação Ltda. ME: 20-3.900,00; 
Rodrigo de M. Melo Comercio de Materiais Esportivos EPP: 11-189,00; 
12-39,00; 19-189,00;. Item fracassado: 01.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018 (PMP 3272/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/02/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de materiais 
específicos para academias, ginastica e lazer”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): 300 Comércio, Serviços e Logistica Eireli 
EPP: 2-86,00; 6-24,75; 7-25,00; 8-35,00; 9-49,28; 10-64,90; 23-360,40; 
59-34,52; Alcides Barbosa Junior & Cia Ltda. ME: 18-97,00; 20-285,70; 25-
586,00; 40-10,75; 41-18,52; 42-87,93; 43-103,76; 44-125,63; 45-131,89; 
46-142,88; 47-149,93; 48-155,88; 49-168,29;  AT &WP Comercial Ltda. 
EPP: 1-1.386,00; 12-126,10;  Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP: 
3-515,25; 4-39,15; 30-9,50; 32-178,30; 35-48,80; 38-17,05; 39-134,60; 
60-18,80;  EJM Comercio e Esportes Ltda. ME: 11-52,47; 27-227,70; 28-
42,50; 31-75,96; 50-244,00; 51-37,19; 52-29,33; 53-119,79;  Jacks B. G. 
Rodrigues ME: 05-2225,94; 16-7,04;  24-805,86; 58-127,60; Maximus 
Esportes Comércio Ltda EPP: 34-20,00; Ricardo Marques Alves ME: 13-
15,47; 14-15,47; 15-8,90; 17-58,00; 19-153,65; 21-424,80; 22-534,60; 26-
234,29; 29-180,15; 33-65,20; 36-45,40; 54-40,59; 56-94,00; 57-114,00. 
Itens fracassados: 37 e 55.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 (PMP 3278/2018) 
A autoridade superior homologou, em 27/02/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de material esportivo 
especifico para artes marciais em geral Semelp”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): 
300 Comércio, Serviços e Logistica Eireli EPP: 17-64,36; 27-89,43; 28-
118,89; Alcides Barbosa Junior & Cia Ltda. ME: 22-144,82; 23-146,31; 24-
163,18; 25-165,25;   Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP: 8-130,00; 
12-130,00; 13-132,31; 19-98,00; 20-98,00; 21-131,00; 26-163,00; Esporte 
Vale – Comercial de Artigos Esportivos Ltda. ME: 5-159,34; 10-40,65; 
11-41,47; 16-120,20;  Jacks B. G. Rodrigues ME: 14-120,20; 15-120,20;  
Mega Dados Comercial Ltda. EPP: 6-132,31; 7-120,00; 18-35,27;  Ricardo 
Marques Alves ME: 1-90,00; 2-90,00; 3-90,00; 4- 81,70; 9-41,89. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 (PMP 4511/2018) 
A autoridade superior homologou, em 07/03/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de enxoval hospitalar 
para atender a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira Cesar”, 
em favor da empresa, os itens (item-vl unit em R$): 
Pedro Olavo Fabbri Fazio Confecção e Comércio ME: 01-23,00; 02-29,00; 
04-46,00. Itens Fracassados: 03, 05, 06 e 07. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018 (PMP 4514/2018) 
A autoridade superior homologou, em 02/03/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de açúcar refinado e 
café em pó, a fim de atender a Prefeitura Municipal de  Pindamonhangaba 
pelo período de 12 meses”, em favor da empresa, os itens (item-vl unit em 
R$): Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.: 01-1,57; 02-6,23. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018 (PMP 4532/2018) 
A autoridade superior homologou, em 05/03/2018, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “Aquisição de eletrodomésticos 
para suprir as necessidades das Unidades de Saúde de Pindamonhangaba”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): CT Araujo Moveis ME: 
2-135,80; 3-1.710,00; 8-578,75; Elio da Silva Pião ME: 4-678,00; 6-430,00; 
HSX Comercio e Serviços Eireli: 7-523,00; Papa´s Comercio e Distribuição 
de Alimentos Eireli EPP: 1-176,00; 5-1.691,00. Item fracassado: 09. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 181/2017 (PMP 36267/2017) 
Foi firmado o contrato 024/2018, de 05/03/2018, para “Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento e 
troca de peças e revisão do trator John Deere modelo 5603, utilizado 
para realizar serviços na área rural do Municipio, pelo Departamento 
de Agricultura”, no valor total de R$ 13.995,45, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo Ribeiro 
Martuscelli, e pela contratada, empresa Terraverde Máquinas Agricolas 
Ltda, o Sr. Eduardo Cunali Defilippi. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.363, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Processo nº 4142/2012, Resolve NOMEAR os 
servidores: Carolina Florença Marcondes de Souza (Presidente), Douglas Marcelo 
da Silva e André Alves de Souza (membros) para comporem a comissão para dar 
continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 28 
de fevereiro de 2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.357, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 
de fevereiro de 2015, NOMEIA os servidores: Rafaela de Oliveira Pereira Lourenço 
(Presidente), Marcelo Silva Constantino e William Rodrigues Siqueira (membros), 
para comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR em face do servidor Regineilon Luis da Silva, guarda, matrícula 
845527, lotado na Guarda Municipal/Secretaria de Segurança Secretaria Municipal 
de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, para apurar inassiduidade habitual, conforme 
relatado no Processo Interno nº 26962/2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de fevereiro de 
2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.355, DE  27 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Portaria 
Geral nº 4.841, de 26 de abril de 2017, RESOLVE CESSAR, a pedido, a Suspensão 
do Contrato de Trabalho da servidora municipal Sra. Elaine Cristina Ferreira, a partir 
de 26 de fevereiro de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 
de fevereiro de 2017.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de fevereiro de 
2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.354, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea “c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 
de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho 
do servidor municipal Sr. Euclydes Silvério Neto, pelo período de 02 (dois) anos, 
contados a partir de 05 de fevereiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 
de fevereiro de 2018.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de fevereiro de 
2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10352, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 07/2017 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 03 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, de 27 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 27 
de fevereiro de 2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.349, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Processo nº 30932/2015, Resolve NOMEAR as 
servidoras: Celia Kazue Domoto Nagaoka (Presidente), Denise Carvalho de Mello e 
Leila Regina Saquetti (membros) para comporem a comissão para dar continuidade 
à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 35/2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 23 
de fevereiro de 2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.992, DE 02 DE MARÇO  DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Andréa de Fátima Louzada, Atendente, 
para substituir a Coordenadora de Gabinete, Sra. Marcela Ferraz Rufato, durante o 
período em que a mesma encontrar-se em férias, de 14 de fevereiro a 05 de março 
de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 
de fevereiro de 2018.
Pindamonhangaba, 02 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 02 de março de 
2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.990, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Rebeca Rezende Guaragna Guedes, Oficial de Administração, para 
substituir o Diretor de Cultura, Sr. Alcemir José Ribeiro Palma, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 15 de fevereiro a 06 de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de fevereiro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de fevereiro de 2018.
Carlos Daniel Zenha de Toledo

Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.985, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Dr. Carlos Daniel Zenha de Toledo, Diretor 
Judicial, para substituir o Secretário de Negócios Jurídicos, Anderson Plinio da Silva 
Alves, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 19 de fevereiro 
a 10 de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 
de fevereiro de 2018.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues 
 Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira 
 Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de 
fevereiro de 2018.

Carlos Daniel Zenha de Toledo 
 Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4984, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE
Art. 1º Alterar o inc. III do art. 1º da Portaria Geral nº 4.894, de 21 de julho de 2017, e 
nomear o Sr. Paulo Sérgio Pastorello para compor a Comissão de  Acompanhamento 
do Convênio para fiscalização e monitoramento do Termo de Cooperação técnica 
para operacionalização e execução dos serviços de atendimento de Urgência e 
Emergência do Pronto Socorro Municipal, em substituição à Sra. Fabiana Pereira 
Banhos dos Santos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues 
 Prefeito Municipal
Valéria dos Santos 

 Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 
fevereiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
Convocação para Reunião Ordinária do Conselho de Administração da  

Fundação Dr. João Romeiro
Jucélia Batista Ferreira, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria 
Geral nº 4.774, de 17 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, Convoca 
o Conselho de Administração para reunião ordinária para deliberar sobre a prestação 
de Contas da Fundação Dr. João Romeiro, relativo ao ano de 2017, a ser realizada na 
Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no dia  26 de março de 2018, às 11:00 horas.

Pindamonhangaba, 15 de março de 2018.

Jucélia Batista Ferreira
Presidente

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO

Convocação para Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da 
Fundação Dr. João Romeiro

Jucélia Batista Ferreira, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme 
Portaria Geral nº 4.774, de 17 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA o Conselho Fiscal para reunião ordinária para deliberar sobre a prestação 
de Contas da Fundação Dr. João Romeiro, relativo ao ano de 2017, a ser realizada 
na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no dia 26 de março de 2018, às 10 horas.

Pindamonhangaba, 15 de março de 2018.

Jucélia Batista Ferreira
Presidente

 

Resolução n. 57/2018 – CMAS  
Avenida Albuquerque Lins, 138 - São Benedito - Pindamonhangaba – Fone: (12) 3642.1249  

cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
RESOLUÇÃO N° 57, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 
APROVAÇÃO PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS FEDERAIS/IGD-

M/PBF (CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) - ANO 2018. 
 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a 

Lei Municipal nº 6.043, de 19 de julho de 2017, 
 Considerando deliberação na 2ª Reunião Ordinária de 2018, ocorrida em 21 de fevereiro de 
2018, 

Considerando que os recursos do IGD-M/PBF devem ser aplicados em atividades 
relacionadas à Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família, especificamente no que tange nas 
estratégias do acompanhamento das condicionalidades, inclusões e revisões cadastrais in loco,  

Considerando a intenção de aplicação apresentada pelo Gestor do Cadastro Único para os 
recursos do superávit de anos anteriores – IGD-M/PBF, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Declarar que aprovou a execução financeira dos recursos federais IGD-M/PBF, 

conforme planilha abaixo, para a implementação dos serviços do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS. 
 

TIPO VALOR ESTIMADO – R$ 

Materiais Permanentes 130.000,00 

Serviços de Terceiros 100.000,00 

Capacitação (estadia/aliment.) 10.000,00 

TOTAL – R$  240.000,00 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente  
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Jovens são público-alvo de nova 
campanha contra HPV e meningites
Campanha do Ministério da Saúde começou na terça-feira e convoca 10 milhões de meninos e meninas para a prevenção

O Ministério da Saúde anun-
ciou na terça-feira (13) o lan-
çamento da Campanha de Mo-
bilização e Comunicação para 
a Vacinação do Adolescente 
contra HPV (Papiloma Vírus 
Humano) e Meningites. A vei-
culação será até 30 de março, e 
a pasta convoca 10 milhões de 
jovens para a imunização.

O HPV é uma infecção sexual-
mente transmissível provocada 
por vírus que atacam, especial-
mente, as mucosas (oral, geni-
tal ou anal), tanto nas mulheres 
como nos homens. Existem mais 
de 200 variações desse tipo de 
vírus. A maioria está associada 
a lesões benignas, como o apare-
cimento de verrugas, que podem 
ser clinicamente removidas.

No Brasil, há predominância 
na circulação de quatro subti-
pos que atingem tanto homens 
quanto mulheres. Deverão ser 
vacinadas contra o HPV meni-
nas de 9 a 14 anos e meninos 
de 11 a 14 anos. “Vamos insistir 
para ampliar a cobertura va-
cinal e insistir na escola, onde 
podemos fazer uma potencia-
lização da imunização e assim 
diminuir a prevalência do HPV, 
que hoje está muito alta, acima 
de 50% nos jovens brasileiros”, 
ressaltou o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros.

A meningite é um processo 
inflamatório das meninges, as 
membranas que envolvem o cé-
rebro e a medula espinhal. Pode 
ser causada por diversos agentes 

Receita já recebeu 2,4 milhões de 
declarações do Imposto de Renda

Termina o prazo para pré-
selecionados concluírem 
inscrição no Novo Fies

infecciosos, como bactérias, ví-
rus, parasitas e fungos, ou tam-
bém por processos não infeccio-
sos. As meningites bacterianas 
e virais são as mais importantes 
do ponto de vista da saúde pú-

blica, devido à sua magnitude, 
capacidade de ocasionar surtos 
e, no caso da meningite bacte-
riana, a gravidade dos casos.

Nesse ano, o Ministério da 
Saúde está ampliando a faixa 

etária da vacina meningite C, 
que agora passa a ser de 11 a 14 
anos de idade. Dados recentes 
enfatizam a necessidade da va-
cinação de adolescentes, com o 
intuito de reduzir o número de 

portadores da bactéria em naso-
faringe. A vacinação de adoles-
centes proporcionará proteção 
direta impedindo o desloca-
mento do risco de doença para 
esses grupos etários.

A vacinação do adolescente proporciona proteção direta e impede a propagação para essa faixa etária

O prazo para os estudantes 
pré-selecionados no Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
concluírem a inscrição termina 
na quinta-feira (15), pelo Fies 
Seleção. Estão sendo oferecidas, 
a juro zero, 80 mil vagas para 
alunos com renda per capita men-
sal familiar de até três salários 
mínimos

Já para a outra modalidade do 
financiamento, o P-Fies, o prazo 
foi estendido até a a sexta-feira 
(16). Nessa modalidade, o finan-
ciamento será feito por um banco 
e os candidatos deverão apresen-

tar renda familiar mensal de três 
a cinco salários mínimos. O P-Fies 
prevê 75 mil vagas no primeiro 
semestre de 2018.

Podem se inscrever no Fies 
estudantes que fizeram o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
a partir de 2010 e tiraram média 
de notas igual ou maior a 450, 
além de nota superior a zero na 
redação. Os financiamentos são 
liberados para cursos de gradu-
ação com conceito no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior (Sinaes) maior ou 
igual a três.

Neste ano, serão oferecidas 310 mil vagas pelo 
Novo Fies, sendo 100 mil com juro zero 

A Receita Federal recebeu 
2.403.375 declarações do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) até a última segunda-fei-
ra (12). O total equivale a 8,35% 
dos 28,8 milhões de documen-
tos esperados para este ano.

O programa de preenchi-
mento da declaração do IRPF 
de 2018, ano base 2017, está 
disponível no site da Receita Fe-
deral. O prazo para a entrega da 
declaração começou no dia 1º e 
vai até as 23h59min59s de 30 de 
abril.

Está obrigado a declarar 
quem recebeu, no ano passado, 
rendimentos tributáveis em va-
lores superiores a R$ 28.559,70. 
No caso da atividade rural, deve 
declarar quem teve receita bruta 
acima R$ 142.798,50.

Segundo a Receita, a multa 
para o contribuinte que não fi-
zer a declaração ou entregá-la 
fora do prazo será de, no míni-
mo, R$ 165,74, e o valor máxi-
mo correspondente a 20% do 
imposto devido. 

Neste ano, novas regras de-
vem ser cumpridas para quem 
vai declarar. 

Qualquer dependente ou 
pessoa que receba pensão ali-
mentícia deve ter o CPF de-
clarado a partir dos 8 anos de 
idade. De acordo com a Receita 
Federal, em 2019 essa obriga-

Quem recebeu rendimentos tributáveis em valores superiores 
a R$ 28.559,70 deve enviar as informações até 30 de abril

toriedade será aplicada a qual-
quer dependente, de qualquer 
idade. 

A Receita Federal vai solici-
tar, por meio do programa no 
qual o contribuinte envia a de-
claração, mais detalhes sobre as 
informações declaradas. Alguns 
exemplos são: endereço de imó-
veis, sua matrícula, IPTU e data 
de compra. Este ano, essa será 

apenas uma opção, mas, em 
2019, o contribuinte será obri-
gado a fornecer os dados extra.

A partir deste ano, o cida-
dão poderá também imprimir 
o Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) 
para quitar o pagamento de 
todas as quotas do Imposto de 
Renda. Isso inclui as que estão 
atrasadas.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Eva Andrade: “Todo 
ser humano é um 
contador de histórias”
Alguém já disse que todos 

nós devemos “plantar 
uma árvore, escrever um 

livro e ter um fi lho”. Pois bem, 
se essas são nossas grandes mis-
sões no mundo, Eva Andrade já 
cumpriu a sua parte com louvor. 
Aos 37 anos, ela tem três fi lhos; 
sete livros publicados e um oi-
tavo que será lançado em abril; 
e vive cercada e em harmonia 
com as árvores plantadas e cui-
dadas pela comunidade rural de 
Nova Gokula.

Mas longe de se sentir satisfei-
ta e já realizada, Eva busca mais a 
cada dia. Desde muito nova fasci-
nada pela leitura e pelos livros, ela 
quer escrever muitos outros títu-
los, bem como deseja disseminar a 
leitura a quem possa alcançar. “A 
partir da leitura é possível estimu-
lar várias coisas desde muito cedo. 
A primeira delas é a imaginação, 
onde trabalhamos o cérebro sobre 
o que é real e o que é irreal, mos-
trando às crianças que elas podem 
ir além. Basta imaginar, querer e 
fazer acontecer”, destaca ela.

A escritora também defende 
que todos nós somos autores em 
potencial. “Todos somos dotados 
de imaginação e o ser humano 
carrega em si essa capacidade de 
dialogar, contar histórias, seja 
sobre si mesmo ou sobre as coi-
sas ao seu redor. Basta que cada 
um exercite essa vocação que é 
nata”. Como exemplos, ela cita a 
força e a importância das redes 
sociais na atualidade. “As redes 
sociais nada mais são que pe-
quenos fragmentos de livros que 
cada um de nós escreve”, afi rma.

Para Eva, que é formada em 
Letras e lecionou por alguns anos, 
incentivar e aguçar esse “dom na-
tural” é papel da família e da es-
cola. Ela avalia que o acesso aos 
livros ainda é limitado, mesmo 
com a maioria das escolas e ci-
dades contando com bibliotecas, 
onde o jovem pode emprestar o 
livro e fazer a sua leitura de for-

ma gratuita. “Como educadora, 
percebo que, muitas vezes, os li-
vros disponíveis são colocados 
como parte da grade curricular. 
Há uma obrigação de se ler este 

ou aquele título. A leitura se torna 
obrigatória e parte de um esque-
ma de aprendizado. Perde-se o 
prazer e a espontaneidade que a 
leitura deve ser”, pontua. 

Eva Andrade é moradora da Comunidade Rural de Nova Gokula e vive com sua 
família em harmonia com a natureza

A escritora já lançou sete livros, desde 2013 e 
lançará o oitavo título em abril

“O jovem deve apreciar o li-
vro. Cada história deve lhe 
prender e despertar sua imagi-
nação. Para isso, os pais devem 
começar cedo, contando as fa-
mosas ‘histórias para dormir’, 
contando com a participação do 
fi lho, criando enredos. E depois, 
na escola, é papel do professor 
apresentar a leitura de uma for-
ma lúdica, criativa e participati-
va. Acredito que essa é a melhor 
forma de fazer com que a leitura 
seja parte da vida deste jovem”, 
opina Eva.

Mil e uma coisas 
ao mesmo tempo

Como a maioria das mu-
lheres, Eva se desdobra para 
assumir vários papéis no seu 
dia a dia. Nascida e criada em 
Pernambuco, ela veio parar em 
Pindamonhangaba em 2006, 
quando participou de um inter-
câmbio de sua segunda gradu-
ação à Fazenda Nova Gokula. 
“Neste período que passei na co-
munidade eu me apaixonei pela 
vida rural, pela fi losofi a vivida 
aqui e também pelo homem que 
se tornou meu marido”. 

Assim, após encerrar os estu-
dos, Eva veio morar na fazenda. 
Nesta época, ela já gostava de 
escrever seus rascunhos e tinha 
algumas poesias publicadas.

Em 2009, quando lecionava 
numa escola da cidade, passou 
a desenvolver um projeto de in-
centivo à leitura e isso a levou a 
escrever o esboço de seu primei-
ro romance. 

Assim, em 2010 nasceu seu pri-
meiro fi lho e também seu primei-
ro livro, “Grãos de Areia”, publica-
do em 2013. De lá pra cá, ela teve 
mais dois fi lhos e publicou outros 
seis livros, sendo três infantis.

Paralelamente, ela deixou 
de lecionar para se dedicar ain-
da mais à vida da comunidade 
na Fazenda Nova Gokula. Lá, 
junto com o marido, criou uma 
“Área de Soltura de Animais 
Silvestres”, espaço que recebe, 
ampara e reinsere na natureza 
animais, principalmente aves, 
apreendidos pelo IBAMA – Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - em situação de 

risco ou tráfi co e que precisam 
voltar à seu habitat natural.

Mas Eva vê sua rotina com 
naturalidade. “Toda mulher 
precisa se dividir em mil tarefas. 
Faz parte de nossa natureza. É 
claro que é cansativo, às vezes. 
Mas eu gosto e sinto necessi-
dade de estar sempre em ativi-
dade. É a vida que eu levo que 
ajuda também a criar e escrever, 
sendo que uma coisa comple-
menta a outra”, ressalta.

Novo lançamento

Em abril, Eva Andrade lan-
çará seu oitavo romance, “Pai, 
eu estou aqui”. “Na obra, a pre-
ocupação de refl exão e toma-
da de consciência a respeito da 
paternidade e da maternidade é 
um fato. Sem almejar uma refl e-
xão absoluta, o enredo levanta 
conteúdos do repertório geral, 
mas que, abordados de forma 
envolvente, trazem à baila a ne-
cessidade de recordação de qua-
lidades que nos tornam mais 
humanos. Num momento em 
que a família ganha novos for-
matos e dinâmicas, tratar com 
sensibilidade do aspecto rela-
cional se torna relevante para a 
sociedade, como um todo”, con-
ta a autora.

O livro será lançado no dia 
7 de abril, no restaurante Con-
fraria Vegana, na Fazenda Nova 
Gokula.

Seu próximo lançamento, 
“Pai, eu estou aqui” fala 
sobre paternidade e a 
importância da família

Eva é formada em Letras e quando lecionava, desenvolvia 
projetos de incentivo à leitura com seus alunos

Entre os livros lançados, há quatro romances e três livros infantis
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