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PÁGINA 7

Rua 7 de Setembro passa 
por obras de reurbanização

No local, será construída uma praça, sem custos para a administração municipal

Em breve, o centro 
de Pindamonhangaba 
terá uma área totalmente 
reurbanizada, para la-
zer das famílias e espaço 

para manifestações cul-
turais e artísticas. Tra-
ta-se de uma área de 11 
mil m² na Rua Sete de 
Setembro, em que a Pre-

feitura está realizando, 
neste momento a regula-
rização do solo para re-
ceber a pavimentação.

PÁGINA 5

Município 
busca 
investimentos 
em Brasília

 
Saúde, conectividade, espor-

te, investimentos. Nesta sema-
na, o prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, esteve 
em Brasília para audiências jun-
to à Secretaria de Atenção à Saú-
de, Ministério das Cidades e Mi-
nistério dos Esportes, além de 
participar da cerimônia pública 
de assinatura do termo de ade-
são ao programa “Internet Para 
Todos”, que visa levar acesso à 
banda larga para locais sem co-
nectividade.

Lar São Judas e Sesi  assinam convênio 
para “Programa Atleta do Futuro”

O Lar São Judas 
e o Sesi assinam, 
no sábado (17) 
convênio para o 
“Programa Atle-
ta do Futuro”. A 
solenidade será 
realizada às 11 
horas, na Pre-
feitura de Pin-
damonhangaba 
e contará com a 
presença do pre-
sidente da Fiesp 
e do Sesi-SP, 
Paulo Skaf.

A parceria com o 
Lar São Judas prevê 
atendimento de 96 
crianças e adolescentes 
com a prática de futebol 
e natação

PÁGINA 3

PÁGINA 7

ACIP 
participa 
de plenária 
na capital

Bosque da 
Princesa recebe 
montagem  
“Me Conta 
uma História”

PÁGINA 2

PÁGINA 3

Fim de 
semana terá 
programação de 
vacinação contra 
febre amarela

PÁGINA 3

Espetáculo teatral 
reforça combate 
ao Aedes aegypti

Divulgação

Divulgação
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Cultura e 
conscientização

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

COMO CONSEGUIR 
CIDADÃOS MAIS 
ENGAJADOS?O desejo maior de nossa 

sociedade é ter cidadãos 
mais engajados e preo-
cupados com que está a 

nossa volta.
Pode parecer pouco, mas se 

cada um se preocupasse com o 
seu pequeno território, teríamos 
um mundo muito melhor, mas a 
preocupação com as coisas distan-
tes nos dispersa e faz com que não 
tenhamos foco em nossas ações de 
cidadania.

Não estou aqui criticando quem 
faça ações longe de sua cidade 
ou até mesmo seu país, mas é um 
alerta, pois temos muita coisa para 
fazer em um raio muito curto de 
onde vivemos.

Certamente muito próximo a 
você tem pessoas com difi culdade 
de aprendizagem, com problemas 
de saúde, com falta de informação, 
com falta de moradia, de roupa, de 
comida, etc.

Tenho certeza que com uma 
leve garimpada, você encontrará 
ao seu lado todas as mazelas que 
afl igem o mundo, migração, des-
nutrição, desigualdade de gênero, 
violência contra a mulher e crian-
ças.

Sua atitude poderá fazer muita 
diferença na vida de muitas pes-

soas e posso te falar uma coisa, se 
fi zer a diferença na vida de uma 
única pessoa já terá valido o tra-
balho.

Mas como engajarmos mais as 
pessoas? É uma pergunta simples 
para uma resposta bem complexa 
e sem uma receita infalível, mas 
tenho certeza que se começarmos 
com algumas atitudes individuais 
poderemos ter muito sucesso:

• Educação é a base de tudo, 
portanto a escola tem um papel 
fundamental em formar melhores 
cidadãos, e não é cantando o hino 
nacional que fazemos esta forma-
ção, é com uma escola inclusiva, 
uma escola que mostra a realidade 
de nosso país e mostra as formas 
de atuarmos como cidadãos des-
providos de uma bandeira política 
partidária para isso.
• O fortalecimento do vincu-

lo familiar, pois é a família que 
forma moralmente o jovem e não 
a escola. A família tem que voltar 
a ser empoderada para passar 
valores para os jovens e com esta 

formação eles poderão voltar a 
perceber seu entorno e ver as dife-
renças existentes.
• Os governantes têm que co-

meçar a dar exemplos de boa con-
duta, aqui não falo só da questão 
da corrupção que temos visto, mas 
da conduta de levar conhecimento 
sobre o papel do cidadão e das pos-
sibilidades que este pode ter para 
ajudar a sociedade.
• As OSC’s (Organizações da 

Sociedade Civil) antigas ONG’s, 
têm que se mostrar mais trans-
parentes e prontas para receber 
este cidadão com possibilidades de 
fazer a diferença no seu entorno.
• E a mídia de forma geral tem 

que cada vez mais dar espaço para 
falar sobre o assunto e mostrar 
que o bem pode vender “jornal”, 
não somente o sangue. O bem faz 
bem para a alma, pena que não é 
explorado da forma que o mal é.

Portanto há muito que se fazer, 
convido você a se juntar a nós e 
começar a fazer qualquer ação, 
tenho certeza que será copiado por 
um e depois por outro e outro. Esta 
corrente só tende a crescer e com 
isso podemos salvar o planeta. 
Simples assim. #SQN. Todo come-
ço é árduo, mas o fi nal vale a pena. 
Até a próxima.

Assistente social 
ministra palestra 
no Recinto São VitoACIP participa de 

plenária conjunta 
FACESP/ACSP

No dia 13 de março o 
Departamento de Assis-
tência Social participou de 
um evento realizado pelo 
Projeto Terapia e Lazer da 
Dona Ana, no Recinto São 
Vito, em comemoração ao 
dia da Mulher. 

Na ocasião, a assisten-
te social Maria de Naza-
reth Pereira, da Delega-
cia da Mulher,  realizou 
uma palestra abordando 

o tema “Violência Contra 
a Mulher”, ressaltando a 
importância da preven-
ção da violência com o 
respeito ao envelheci-
mento, o fortalecimen-
to da família, bem como 
resgatar os valores de 
respeito e amor. 

Ao fi nal da palestra 
foi realizada a doação de 
brindes às mulheres que 
participaram da ação. Palestra e brindes fi zeram parte da atividade

Divulgação

A Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba – ACIP par-
ticipou no dia 13 de março 
da Plenária Conjunta 
realizada pela FACESP/
ACSP, que aconteceu em 
São Paulo e contou com a 
participação do presiden-
te Michel Temer. A ACIP 
esteve representada pela 
vice-presidente Ana Cris-
tina Pucci e pelo diretor 
Carlos Marcelo César. 

Para a vice-presiden-
te da ACIP, Ana Cristina 
Pucci, o encontro foi mui-
to signifi cativo, pois ali 
estavam presentes repre-
sentantes de diversas enti-
dades ligadas diretamente 
ao comércio e à indústria. 
“Na oportunidade, Paulo 
Skaf nos confi rmou sua 
presença no 2º Encontro 
Empresarial de Pindamo-
nhangaba, fato que forta-

lece o evento e a própria 
ACIP”, salientou. Segundo 
Ana Cristina, muitos con-
tatos foram feitos para fu-
tura troca de experiências, 
como com Paulo Veras, 
Farid Murad e Gilberto 
Kfouri, da Associação Co-
mercial de São Paulo. Ana 
Cristina destacou ainda o 
encontro com Adriane Za-
gari, presidente da OBME 
– Organização Brasileira 
de Mulheres Empresárias. 

Durante o evento fo-
ram discutidos assuntos 
importantes para o co-
mércio, como a solução 
para o Refi s de micro e pe-
quenas empresas.  

A presença da ACIP no 
evento em São Paulo mos-
tra a grande preocupação 
da Associação Comercial 
em participar ativamente 
do desenvolvimento co-
mercial local. 

Uma ação que visa conscientizar e sen-
sibilizar a população de forma lúdica e 
descontraída, auxiliando a campanha 

contra o mosquito transmissor da dengue, 
da chikungunya e do zika vírus. Trata-se da 
ação “Todos juntos contra o Aedes aegypti” 
– parceria entre a Secretaria de Educação e 
Cultura e Secretaria de Saúde e Assistência 
Social.

As atividades abrangem o Parque da Ci-
dade, o Bosque da Princesa e 40 escolas da 
rede municipal de ensino, que receberão uma 
programação extensa entre os meses de mar-
ço e abril.

“Stripulica e Alicate”; “É o fi m da picada”; 
“Eu não quero um mundo imundo”; “Dengue: 
em busca da solução perfeita” e “A gente é 
agente” são alguns dos nomes de peças te-
atrais e de esquetes que têm por principal 
fi nalidade a conscientização das pessoas por 
meio de atividades culturais e educativas. 
Isso porque, “quando foge do óbvio é mais 
fácil atingir diretamente os alunos e, conse-
quentemente, à população”.

A proposta da ação é aproveitar o apoio 
dos “combatentes mirins” e fazer um trabalho 
de “gente grande”.
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No sábado (17) e no do-
mingo (18), a Secretaria 
Municipal de Saúde reali-
zará atividades adicionais 
de imunização contra a 
febre amarela utilizando 
o ônibus “No Caminho da 
Saúde”, que acompanhará 
as equipes de vacinação 
no centro de Pindamo-
nhangaba. As aplicações 
da vacina ocorrerão na 
Praça Monsenhor Mar-
condes e no Mercado Mu-
nicipal, respectivamente.

Neste dia 17 de março, 
será a vez do automóvel 
da saúde estacionar na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, popularmente co-
nhecida como “Praça da 
Cascata”, das 8h às 16h. E 
no domingo (18), os mora-
dores que ainda não se va-
cinaram contra a doença 
poderão procurar a prote-
ção em frente ao Mercado 
Municipal, das 7h às 13h.

Lembrando que, quem 
for em busca da vacina deve 

Saúde, conectividade, espor-
te, investimentos. Nesta sema-
na, o prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, esteve 
em Brasília para audiências jun-
to à Secretaria de Atenção à Saú-
de, Ministério das Cidades e Mi-
nistério dos Esportes, além de 
participar da cerimônia pública 
de assinatura do termo de ade-
são ao programa “nternet Para 
Todos”, que visa levar acesso à 
banda larga para locais sem co-
nectividade.

Iniciativa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), o pro-
grama Internet para Todos  pos-
sibilita a conexão de internet por 
meio do Satélite Geoestacioná-
rio de Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC) e, em Pin-
damonhangaba, benefi ciará os 
bairros: Ribeirão Grande, Bon-
sucesso, Piracuama, Campinas, 
Goiabal, Colmeia, Atanazio, 
Oliveiras, Cruz Pequena, Cruz 
Grande e Mandu.

Nas audiências na Secretaria 
de Atenção à Saúde e no Ministé-
rio das Cidades, o prefeito esteve 
acompanhado pelos  deputados 
Marcio Alvino (federal) e André 
do Prado (estadual), levando de-
mandas da cidade. Na Secreta-
ria, tiveram uma audiência com 
o secretário Francisco de Assis 
Figueiredo e com o Danilo Cam-

Nos próximos fi ns de 
semana, o Parque da Ci-
dade e o Bosque da Prin-
cesa   receberão apresen-
tações teatrais que fazem 
parte da ação “Todos jun-
tos contra o Aedes aegyp-
ti”. A ação que visa cons-
cientizar e sensibilizar a 
população de forma lúdi-
ca e descontraída é uma 
parceria entre a Secretaria 
de Educação e Cultura e 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social.

Além das ações realiza-
das no Parque da Cidade 
e Bosque da Princesa, 40 
escolas da rede municipal 
de ensino também recebe-
rão a ação a partir da pró-
xima segunda (19), com 
programação até abril.

A primeira apresenta-
ção será neste fi m de se-
mana, no sábado (17), às 
15 horas, no Parque da 
Cidade, com a peça apre-
sentada por Laila Gama, 
“Stripulica e Alicate”. No 
domingo, às 15 horas, a 
Cia. Núcleo Cênico de Te-
atro estará no Bosque da 
Princesa apresentando “É 
o fi m da picada”.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
APREENDE REMÉDIOS

Pinda utiliza teatro para intensifi car 
ações contra o Aedes aegypti

Na próxima semana, o 
Parque receberá no sába-
do (24), às 15 horas, a Cia. 
Novos Atores, com a es-
quete “Programa Danúbio 
Meirelles com Aedson Ae-
gypstisss”. E o Bosque re-
cebe a peça “Eu não quero 
um mundo imundo”, no 
domingo (25), às 15 horas, 
apresentado pelo Grupo 
Ziriguidum.

O último fi m de sema-
na do mês, dia 31, é mar-
cado pela peça “Dengue: 
em busca da solução per-
feita”, apresentado pela 
Severina Cia. de Teatro, às 
15 horas, no Parque da Ci-
dade. No dia 1° de abril, às 
15 horas, o Bosque recebe 
a última apresentação: “A 
gente é agente”, com a Cia 
Peralta-Esquete.

Segundo o diretor de 
Cultura da Prefeitura, 
Alcemir Palma, as com-
panhias respeitaram o 
chamamento público e 
apresentaram as peças 
para os representantes de 
Educação, Cultura e Saú-
de, realizando uma troca 
de experiência e sendo su-
geridas melhorias.

“Esse tipo de ação chega 
diretamente à população e 
aos alunos, é uma maneira 
direta de ensinar a agir con-
tra a dengue e outras do-
enças causadas pelo Aedes 
aegypti”, ressaltou Alcemir.

O diretor do Departa-
mento de Proteção aos Ris-
cos e Agravos à Saúde, Ra-
fael Lamana, acredita que 
a ação é necessária para a 
efi cácia do combate à den-
gue na cidade. “O intuito 

A apresentação “Dengue: em busca da solução 
perfeita”, da Severina Cia. de Teatro faz parte da 
programação

é sensibilizar a população 
municipal, em especial as 
crianças, visto a alta den-
sidade larvária apurado no 
mês de janeiro: Serão lan-
çadas 106 apresentações de 
esquetes com o tema ‘To-
dos juntos contra o Aedes 
aegypti’. A ideia é chamar 
a atenção da população e 
formar combatentes mirins 
contra o criadouro do mos-
quito Aedes aegypti”, com-
pletou.

Nesta quarta-feira (14), a Vi-
gilância Sanitária confi scou um 
volume de “amostras grátis” de 
alguns medicamentos de uso con-
trolado que estavam em um esta-
belecimento comercial da região 
central da cidade. Tais medica-
mentos são de uso restrito a mé-
dicos e a pacientes diagnosticados 
com algum transtorno. Além de 
crime à saúde pública, o local é 
suspeito de cometer crime tributá-
rio, uma vez que não possuía nota 
fi scal para apresentação no ato da 
apreensão.

Fim de semana terá programação de vacinação contra febre amarela

Pindamonhangaba busca investimentos em Brasília

levar seu RG e, se possuir, 
sua carteira de vacinação. 
Ao longo da campanha 
de vacinação contra febre 
amarela, o município atin-
giu 29,65% da meta estipu-
lada pela Secretaria de Saú-
de. Ou seja, apenas 41.083 
moradores de Pinda aderi-
ram à proteção até a última 
quinta-feira (15), por isso é 
tão importante que as pes-
soas que ainda não foram 
vacinadas participem da 
campanha.

A febre amarela pode 
matar. Aproximadamente 
15% das pessoas acome-
tidas desenvolve quadros 
graves. Nestes, a letalida-
de pode chegar a 50%. A 
vacina é mesmo necessá-
ria nas áreas consideradas 
de risco. Recentemente, a 
Organização Mundial de 
Saúde considerou todo o 
Estado de São Paulo como 
área de risco. Poucas são 
as regiões do país onde 
não há risco.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

“Ônibus da Saúde” estará na Praça Monsenhor Marcondes e em frente ao “Mercadão”

pos da Luz e Silva, da Coorde-
nação Geral de Saúde da Pessoa 
com Defi ciência e, na oportuni-
dade foi entregue uma solicita-
ção para que seja instalado um 
Centro Especializado em Reabi-
litação (CER II) na cidade, com o 
objetivo de oferecer atendimento 
nas modalidades de reabilitação 
física e auditiva para pessoas 
com defi ciência.

Já no Ministério das Cidades, 
prefeito e deputados solicitaram 

ao Ministro das Cidades Alexan-
dre Baldy mais casas do “Pro-
grama Minha Casa Minha Vida” 
para o município.

No Ministério dos Esportes, 
o prefeito Isael Domingues par-
ticipou de audiência com o Mi-
nistro dos Esportes, Leonardo 
Carneiro, junto ao deputado fe-
deral Marcio Alvino, quando foi 
ofi cializada a solicitação de re-
passe de aproximadamente R$1 
milhão para a construção do CIE 

- Centro de Iniciação Esportiva, 
que será construído no Crispim 
e contará com quadra poliespor-
tiva externa, pista de atletismo, 
ginásio, área para a prática de 
lutas, quadra para badminton e 
tablado para ginásticas rítmica 
e artística, além de pista para 
esgrima, quadras de vôlei e go-
alball, entre outros espaços para 
atividades esportivas e de lazer.

“A semana de reuniões na 
capital federal foi bastante pro-

dutiva, pois tivemos a oportu-
nidade de levar as demandas 
de Pindamonhangaba direta-
mente aos Ministérios e secre-
taria, com o apoio dos deputa-
dos Marcio Alvino e André do 
Prado, que estão sendo grandes 
parceiros de nossa cidade, e 
pleitearmos os recursos neces-
sários para trazermos diversos 
benefícios aos moradores de 
nossa cidade”, avaliou o prefeito 
Isael Domingues.

A instalação 
de um 
Centro 
Especializado 
em 
Reabilitação 
estava 
entre as 
solicitações

Fim de semana terá programação de vacinação contra febre amarela
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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

Os vereadores de Pin-
damonhangaba se reuni-
ram nesta segunda-feira, 
dia 12 de março, no ple-
nário do Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin” para 
a realização da 7ª Sessão 
Ordinária de 2018. Além 
dos requerimentos e in-
dicações, os parlamenta-
res apreciaram 2 Proje-
tos na Ordem do Dia.

O primeiro documen-
to a ser analisado pelo 
plenário foi o Projeto de 
Lei n° 183/2017, do ve-
reador Roderley Miotto 
Rodrigues (PSDB), que 
“Dispõe sobre a instala-
ção de caixas eletrônicos 
em altura reduzida nas 
agências bancárias do 
município de Pindamo-
nhangaba”. A aprovação 
foi unânime, por 10 votos 
a zero.

O projeto prevê, em 
seu artigo 1º, que “fica 
instituído, no âmbito do 
município de Pindamo-
nhangaba, que todas as 
agências bancárias, que 

Bancos deverão ter caixas eletrônicos com 
altura reduzida, diz Projeto de Lei aprovado 

pelos vereadores de Pindamonhangaba
Agências devem disponibilizar área de caixas para autoatendimento de usuários de cadeiras de roda e 

pessoas com baixa estatura; Plenário confi rmou, ainda, os nomes dos integrantes da récem criada “Comissão 
de Indústria, Comércio Exterior, Empresas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo”

contarem com área de 
caixas eletrônicos para 
autoatendimento, de-
verão disponibilizar aos 
clientes pelo menos um 
terminal com tela, tecla-
do e leitores de cartão e 
de código de barras em 
altura reduzida, compa-
tível com a utilização por 
usuários de cadeiras de 
roda e pessoas com baixa 
estatura”. O prazo para 

adequação deste nova 
norma legal é de 180 
(cento e oitenta) dias, 
contados da publicação 
desta Lei. As agências 
bancárias que descum-
prirem a presente Lei 
estarão sujeitas a mul-
ta no valor de 15 (quin-
ze) Unidades Fiscais do 
Município de Pindamo-
nhangaba (UFMP), ou 
seja, R$ 1.352,70. O pro-
jeto aprovado diz ainda 
que “em caso de reinci-
dência, o valor da multa 
será de quarenta e cinco 
UFMPs”, o que daria um 
valor de R$ 4.058,10.Se-
gundo o autor do Projeto 
de Lei, vereador Roder-
ley Miotto, “o artigo 244 
da Constituição Federal 
determina que compete à 
lei dispor sobre a adapta-
ção dos logradouros, dos 
edifícios de uso público e 
dos veículos de transpor-
te coletivo atualmente 
existentes a fim de ga-
rantir acesso adequado 
às pessoas com deficiên-
cia”. Roderley enfatiza 
que “visando dar aplica-
bilidade a referida norma 
constitucional, o Banco 
Central editou a Resolu-
ção nº 2.878/2001, que 
confirmou a necessidade 
das instituições finan-
ceiras conferirem aten-
dimento prioritário às 

pessoas com deficiência 
ou com mobilidade redu-
zida, determinando que 
tal prioridade deveria ser 
atendida, dentre outras 
maneiras, pela garantia 
de acesso aos terminais 
de autoatendimento”. 
Assim, o parlamentar es-
clarece que a aprovação 
deste projeto faz justiça 
pois “é direito da pessoa 
com deficiência, viver 
em um ambiente em que 
possa desenvolver suas 
habilidades sem depen-
der de terceiros, desen-
volvendo sua autonomia 
e independência”.

Projeto adiado
O segundo item da Or-

dem do Dia - Projeto de 
Resolução n° 04/2018 – 
de autoria dos vereadores 
Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR) 
e Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB), que “Dispõe so-
bre o Programa Educa-
cional ESCOLA VAI À 
CÂMARA” teve a sua vo-
tação adiada por 14 dias. 
O pedido foi formulado 
por um dos autores, o ve-
reador Ronaldo Pipas, e 
foi acatado pelo plenário 
em votação unânime.

Eleição da 
Comissão
Após a aprovação do 

Projeto de Resolução 
nº 01/2018, em que foi 

 

ORDEM DO DIA
8ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 19 de março de 

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 17/2018, do Vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas e Vereador Rafael Goffi Moreira, 
que “Revoga a Lei n° 4593, de 26 de abril de 2017, que 
dispõe sobre os Programas Educacionais Câmara Mirim 
e Prefeito e Vice-Prefeito Mirins de Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 29/2018, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a condução de veículos oficiais por servidores 
públicos municipais e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 14 de março de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

extinta a Comissão de 
Fiscalização Financei-
ra e Controle e criada 
a Comissão de Indús-
tria, Comércio Exterior, 
Empresas de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Empreendedorismo, os 
vereadores promoveram 
nesta segunda-feira a 
eleição dos novos mem-
bros desta Comissão. Por 
aclamação foram eleitos 
os vereadores: Rafael 
Goffi Moreira (PSDB), 
Osvaldo Macedo Negrão 
- Professor Osvaldo (PR) 
e Renato Nogueira Gui-

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE 
CADASTRO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

marães – Renato Cebola 
(PV).

Compete a esta nova 
Comissão, tratar de ma-
térias atinentes a rela-
ções econômicas mu-
nicipais; às políticas e 
atividades industrial, 
comercial, científica, 
tecnológica, inovadora e 
empreendedora, além do 
cooperativismo e outras 
formas de associativismo 
na atividade econômica, 
exceto quando relaciona-
dos com matéria própria 
de outra Comissão, entre 
outros.

8ª sessão ordinária
E na próxima segun-

da-feira, dia 19 de mar-
ço, a Câmara de Pinda-
monhangaba promove, 
a partir das 18 horas, no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”, a 
8ª sessão ordinária de 
2018. A reunião é pública 
e aberta. A sede da Câ-
mara de Vereadores está 
localizada na rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – 
Mombaça. A sessão ple-
nária conta com trans-
missão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora 
NET e, também, pela in-
ternet no portal www.pin-
damonhangaba.sp.leg.br.
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Departamento de Trânsito implanta travessia 
para pedestre próximo ao supermercado Tenda

Fim de semana 
terá alteração 
no tráfego

Reunião alinha detalhes do projeto “Semana Evangélica de Pinda”

O Departamento de Trânsito 
irá monitorar o trânsito na região 
do bairro Crispim no próximo sá-
bado (17), das 9 às 12 horas, para 
a realização do “Passeio Ciclístico 
– Colégio Aprendiz”. Neste perío-
do, o fluxo de carros será desviado 
para a avenida São João Bosco.

O evento acontecerá na Pra-
ça dos Motoqueiros, em frente 
ao colégio, localizado na rua Dr. 
Monteiro de Godoy. O percurso 
do passeio abrange as seguintes 
ruas: Dr. Monteiro de Godoy, 
Fernando Bolis, Treze de Maio, 
Rioiti Yassuda, Reverendo Kenne-
dy, Dr. Lucio de Toledo e término 
na avenida Monsenhor João José 
de Azevedo, onde também será o 
início do passeio ciclístico.

Durante o horário do evento, o 
Departamento de Trânsito acon-
selha que sejam evitadas as vias 
utilizadas para o percurso. Ao 
avistar a canalização de orienta-
ção na pista, a indicação é que o 
motorista reduza a velocidade de 
seu veículo para maior seguran-
ça, respeitando a sinalização de 
trânsito que estará no local. 

A organização do “Projeto da 8ª Semana 
Evangélica de Pindamonhangaba” se reuniu 
nesta quinta-feira (15), na Prefeitura, para 
combinar a preparação do evento, que acon-
tecerá em setembro, e terá incluso em sua 
programação o “Glorifica”. A última edição 

do movimento ocorreu em 2015.
Entre os participantes do encontro, esta-

vam: Gilson Spósito Júnior, membro da As-
sembléia de Deus do Ministério de Taubaté; 
Valdomiro Vieira de Matos, presidente da 
mesma igreja; Abner Cerqueira, pastor da 

Igreja Batista; Jairo Soares Cypriano, presi-
dente da União Evangélica; e Miguel Jacó, 
da Missão. O coordenador de Eventos da 
Prefeitura Municipal, Ricardo Flores, tam-
bém integrou o grupo, já que o evento faz 
parte do calendário oficial do município.

Encontro aconteceu na sede da Prefeitura, nesta quinta-feira (15)

Divulgação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Trânsito, atenden-
do os pedidos da população do 
Maricá, Cidade Nova e demais 
bairros da região Leste, implan-
tou faixa de travessia para bene-
ficiar os pedestres.

De acordo com informações 
do Departamento de Trânsito 
da Prefeitura, para realizar a 
implantação da faixa, foi neces-
sário um projeto técnico envol-
vendo o estreitamento de pista 
para que os pedestre possam 
atravessar a via com segurança 
e em duas etapas.

“O pedestre deve ter priori-
dade na travessia mas também 
deve certificar-se se o motoris-
ta conseguiu visualizá-lo antes 
de iniciar a travessia”, ressalta 
a diretora de Trânsito, Luciana 
Vianna.

Deixar de dar preferência ao 
pedestre constitui infração gra-
víssima, punida com multa no 
valor de R$ 293,47. 

Ação beneficia o 
pedestre, que tem 

prioridade na travessia

Divulgação

Em breve, o centro de Pin-
damonhangaba terá uma área 
totalmente reurbanizada, para 
lazer das famílias e espaço para 
manifestações culturais e artís-
ticas. Trata-se de uma área de 11 
mil m² na Rua Sete de Setem-
bro, em que a Prefeitura está 
realizando, neste momento a re-
gularização do solo para receber 
a pavimentação.

De acordo com informações 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Planejamento da Prefeitura, 
a revitalização do espaço urba-
no já começou. No local, está 
sendo construída uma praça, 
sem custos para a administra-
ção municipal, e parte dela foi 
viabilizada por meio do Decreto 
5.431 de 2017, que regulamenta 
as doações de serviços e obras 
da iniciativa privada para a Pre-
feitura.

A primeira fase da obra con-
templa a pavimentação com piso 
intertravado de concreto que 
possui característica drenante; e 
canteiros demarcados com guias 
extrudadas, que otimizarão  a 

Prefeitura reurbaniza área na Rua 7 de Setembro

circulação das pessoas e os espa-
ços para as atividades que serão 
desenvolvidas no local. A doação 
dos serviços dessa primeira fase 
está registrada sob o processo 
33.850 de 2017, publicada em 9 
de fevereiro de 2018. “A empresa 

doadora possui investimentos no 
município, prioriza e incentiva o 
desenvolvimento e a qualifica-
ção dos espaços públicos, indo 
ao encontro do que o prefeito 
Isael Domingues sempre colo-
cou como meta de seu plano de 

governo: a reestruturação de 
uma cidade, mais  limpa, hu-
mana e acolhedora”, explicou 
a secretária de Infraestrutura e 
Planejamento, Marcela Franco. 
Para esta primeira fase, a doa-
ção é equivalente a R$ 300 mil.

Após a primeira fase, o proje-
to da praça contemplará rede de 
posteamento para iluminação 
em led, implantação de fontes 
interativa e luminosa musical, 
playground e concha acústica, 
que possibilitará a realização de 
eventos artísticos. Haverá, ain-
da, área destinada a estaciona-
mento e paradas de ônibus.

“Esse espaço urbano há 
muito tempo pedia investi-
mentos. Por meio do decreto 
de doações, essa obra se tor-
nou possível e, com certeza, 
após seu término, a praça dará 
muito mais vida àquela região 
do centro da cidade”, avaliou a 
secretária Marcela.  

Na área da praça, há ainda 
um galpão para o qual a secre-
tária Marcela adianta que há 
um projeto de Revitalização, 
a ser custeado a partir de re-
curso financeiro do governo, 
o FID (Fundo de Investimento 
Difuso). A fachada do galpão 
é tombada pelo Condephaat e 
será preservada em sua inte-
gridade.

Estão no projeto uma praça, instalação de fontes interativas, além de playground e concha acústica

Divulgação
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COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvol-
vimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para 
Venda no Polo Regional do Vale do Paraíba nas quantidades estimadas: 3000 unidades de 
alevinos de carpa a R$ 3,00/unidade; 3000 unidades de juvenis de carpa d R$ 5,00/unidade; 
1000 unidades de juvenis de espada a R$ 1,50/unidade (Processo 3.190/2018); 2 milheiros 
de alevinos de guaru a R$ 300,00/milheiro; 2 milheiros de adulto de guaru a R$ 400,00/mi-
lheiro; 2 milheiros de alevinos de paulistinha a R$ 500,00/miheiro; 100 unidades de adulto 
de paulistinha a R$ 5,00/unidade (Processo 3.191/2018); 2 milheiros de girinos de rã-touro 
pequeno a R$ 300,00/milheiro; 2 milheiros de girinos de rã-touro médio a R$ 400,00/mi-
lheiro; 2 milheiros de girinos de rã-touro grande a R$ 500,00/milheiro; 100 girinos para 
biotério a R$ 5,00/unidade; 2 milheiros de imagos a R$ 2500,00/milheiro; 30 imagos para 
biotério a R$ 10,00/unidade; 50 rãs para biotério a R$ 25,00/unidade; 50 adultos a R$ 20,00/
unidade; 20 reprodutores a R$ 100,00/unidade; 10 kg de rã viva para consumo a R$ 50,00/
kg (Processo     3.192/2018). Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 03 de Abril 
de 2018, até o dia 14 de Dezembro de 2018, de Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 10:00 h 
e das 14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida Professor Manoel César Ribeiro, n.1920 - CEP: 
12.411-000 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: (12) 3642-3921. Observação: Para a aqui-
sição dos produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para 
certificar-se da disponibilidade. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2018
EDITAL DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2016 e 003/2017
O Município de Pindamonhangaba toma público que se acha aberto no Departamento 
de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o Edital de Seleção das entidades 
privadas sem fins lucrativos, devidamente qualificadas como Organização Social de 
Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 5.801, de 1º de julho de 2015, na forma do 
Processo n.º 16.464/2016, originário do Chamamento Público 03/2016 e na forma 
do Processo n.º 20.434/2017, originário do Chamamento Público 03/2017 - SES, 
para que externem o interesse em celebrar Contrato de Gestão com o Município 
de Pindamonhangaba para gerenciar e operacionalizar os serviços de atendimento 
de urgência e emergência do Pronto Socorro Municipal, cuja entrega de proposta/
projeto deverá ser feita até às 09:00mín do dia 17/04/2018, sucedia do início da 
sessão e abertura de envelope às 09h30min. O edital estará disponível no site www.
pindamonhángaba.sp.gòv.br. Maiores Informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 08h00min às 17h00min ou através do tel (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 15 de março de 2018.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 179/2017 (PMP 036315/2017) 
A autoridade superior homologou, em 26/02/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de equipamento hospitalar para unidades 
de saúde do Município”, em favor das empresas: (empresa/itens/valor): Luiz C de 
Melo Souza Lorena ME, os itens 01, 02, 03, 06 e 07, no valor total de R$ 22.750,98; 
Morimed Comercial Eireli EPP, itens 05 e 09, no valor total de R$ 18.114,00. Itens 
fracassados: 04 e 08. Item deserto: 10. 

PREGÃO Nº 013/2018 (PMP 4499/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de ração peletizada para bezerros leiteiros 
com 18% de proteína bruta (PB) e ração para vacas em lactação min 20 % PB.”, em 
favor da empresa: (empresa/itens/valor): Leonardo de Paiva Pavão - ME, os itens 
01e  02, no valor total de R$ 48.134,50.

PREGÃO Nº 020/2018 (PMP 4538/2018) 
A autoridade superior homologou, em 08/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de chapéu modelo australiano e bolsa/
pasta tipo universitárias para transporte de material para utilização dos servidores do 
Departamento de Controle de Vetores nas atividades diárias de rotina.”, em favor da 
empresa: (empresa/itens/valor): Nog Comercio Variedades Ltda. ME, o item 01, no 
valor total de R$ 1.618,00. Item fracassado: 02.

*** DECISÃO ***

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) 
A Autoridade Superior, considerando a manifestação do Departamento Municipal 
de Transito e do parecer da Secretaria de Negocios Juridicos, negou provimento 
as impugnações interpostas pelas empresas TRC Telecom Ltda. ME (proc. ext. 
36.442 de 05/12/2017) e Alcon Engenharia de Sistemas Ltda. (proc. ext. nº 36.539 
de 06/12/2017), mantendo assim as condições do instrumento convocatório e as 
exigências do termo de referencia.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 04.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.01.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Elisabete Aparecida dos Santos, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 03.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 23.01.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0179/17 João Carlos Rodrigues. II– RELATOR: Sra Elisabete Aparecida 
dos Santos DEFERIDO, por votação unânime: 1-0189/17 Antonio Fernando Mourão 
da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 05.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 04.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 31.01.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0164/17 Edesio Barbosa dos Santos. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos 
Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0124/17 Gilceia Apparecida 
Correa da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 05.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia seis de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quinta Sessão Extraordinária do corrente 
ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, 
Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 05.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 05.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0188/17 Auto Green Veiculos Ltda. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 06.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 05.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 06.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0182/17 Rayane Esperante Berriel. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos 
Santos Junior DEFERIDO, por votação unânime: 1-0172/17 David Moreira da Silva e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0136/17 Silvéria dos Santos Silva, 1-0148/17 
Adriana dos Santos Monteiro de Moura, 1-0160/17 Osvany Luiz Campanhola e 
1-0178/17 Andre Luiz de Mello. III – EXPEDIENTE: Ofício 003/18-JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬16 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 07.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 06.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 16.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0185/17 
Benedito Gilberto da Silva. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos Santos Junior 
DEFERIDO, por votação unânime: -0208/17 José Rogério Bustamante do Rosario. 
III– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0192/17 Cristino Gilmar do Nascimento e 1-0213/17 Adriano Correa Araujo. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 004/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬20 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 07.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e 
dezoito, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-
se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sétima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 07.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 20.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0191/17 Cristino Gilmar do Nascimento. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2018. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO 
DE SÃO PAULO 

Avenida Albuquerque Lins nº 518, São Benedito – CEP 12.410-732 
Telefone:3646-1416, E-mail: cria.pinda@gmail.com 

 
EDITAL DE CIÊNCIA, extraído dos autos do Procedimento 
Administrativo de Usucapião nº 03/2017 – Prenotação nº 
173.257, de 15 de setembro de 2017. 
 
OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma dos artigos 216-A, 
§ 4º, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 16 do 
Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Justiça,FAZ SABER a terceiros eventualmente interessados que 
Sueli Xavier Ferreira, brasileira, casada, professora aposentada, 
portadora do RG nº 5.539.544-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 
610.288.278-49, eJosé Benedito Ferreira, brasileiro, casado, professor 
aposentado, portador do RG nº 4.343.887-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 504.452.008-04, residentes e domiciliados nesta cidade, na 
Rua General Júlio Salgado nº 251,Tabaú,requereram a instauração de 
procedimento administrativo em que objetivam o reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinária, fundada em posse 
iniciada em meados de 1991,conforme aferido pelo 1º Tabelionato de 
Notas desta Comarca, em relação ao imóvel situado neste 
Município de Pindamonhangaba – SP, com frente para a Rua 
General Júlio Salgado, Tabaú, onde existe construído o prédio 
nº 251, transcrito sob nº 8.374, no Livro 3-P, de propriedade de 
Sebastião Ferreira, com 313,67m² (trezentos e treze metros e 
sessenta e sete decímetros quadrados) e que confronta como 
terreno sem benfeitorias com frente para a Rua General Júlio 
Salgado, de propriedade de Sueli Xavier Ferreira e s/m José Benedito 
Ferreira, matrícula nº 51.150; com o prédio nº 78 da Rua Albino 
Borges Monteiro Júnior, de propriedade de Osmar José Lira, matrícula 
nº 58.039; com o prédio nº 70 da Rua Albino Borges Monteiro Júnior, 
de propriedade de Decarle Evandro Marotti Oliveira e s/m Camille 
Gomes Gonçalves, matrícula nº 56.536;com o prédio nº 80 da Rua 
Albino Borges Monteiro Júnior, de propriedade de KayokoInoue, 
matrícula nº 22.435; e com o prédio nº 241 da Rua General Júlio 
Salgado, de propriedade de Romeu Ronconi e s/m Vicentina 
FiglinoRonconi, matrículanº23.438, estando as medidas e 
confrontações melhor detalhadas em trabalhos técnicos que integram 
o procedimento, subscritos sob responsabilidade de Sérgio Clive 
Pereira Moreira, engenheiro civil, CREA-SP nº 0600390700 – RNP nº 
2602366226. Estandoem termos, expede-se o presente edital para 
ciênciade terceiros eventualmente interessados para queimpugnem a 
pretensão, diretamente nesta Serventia,no prazo de 15 (quinze) 
diascorridos (Provimento CGJ nº 19/17), a fluirapós o vigésimo dia 
posterior à publicação deste edital, nos termos do artigo 257, inciso 
III, do Código de Processo Civil,sob pena de prosseguimento do 
procedimento, com anuência tácita à pretensão, na forma da lei. 

2 COLUNAS POR 19 CM

Convocação

O presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas
Atribuições legais, convoca seus pares para a segunda reunião no dia 22/03/2018 
às 10h00 na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, para discussão e 
deliberação da resolução ad referendum 3 e a deliberação do servidor público de 
carreira que irá compor o conselho, e demais assuntos pertinentes.

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 12 DE MARÇO DE 2018 (*)
Correlação:

• Altera o art. 6º e cria o art. 8º da Resolução nº 01/2018

Altera a Resolução nº 01, de 15 de Janeiro de 2018 que regulamenta o recebimento de MIP 
(Manifestação de Interesse de ente Privado), bem como o lançamento de PMI (Procedimentos de 
Manifestação de Interesse) por parte do Conselho Municipal Gestor de Parcerias Público Privadas 
do Município de Pindamonhangaba-SP, nos termos da Lei Municipal n.º 6.075, de 20 de Dezembro 
de 2017 e Decreto nº 5.487, de 12 de Janeiro de 2018.

O COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais, informa que receberá, a partir da data 
de publicação desta Resolução, solicitações de estudo por parte de entes ou profissionais privados, 
pelo procedimento denominado MIP (Manifestação de Interesse de ente Privado), que deverão 
observar rigorosamente os seguintes critérios:

Art. 1oA solicitação ou MIP, deverá conter necessariamente:

I - qualificação completa do interessado, especialmente nome, identificação (cargo, profissão ou 
ramo de atividade), endereço físico e eletrônico, número de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de 
permitir o posterior envio de eventuais notificações, informações, erratas e respostas a pedidos 
de esclarecimentos;

II - demonstração da experiência do interessado na realização de projetos, estudos, levantamentos 
ou investigações similares aos solicitados;

III - indicação da Lei que autorizou o recebimento e na qual se baseou o requerimento;

IV - detalhamento das atividades que pretendem realizar, considerando o escopo dos projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações definidos na solicitação, inclusive com a apresentação 
de cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos;

Art. 2ºApós a aprovação do MIP, qualquer alteração na qualificação do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada à Secretaria-Executiva do CMGP.

Art. 3º Serão recusados requerimentos de autorização que tenham sido apresentados em 
desconformidade com o escopo da solicitação.

Art. 4º Na elaboração do termo de autorização, a Secretaria-Executiva do CMGP deverá reproduzir 
pelo menos as condições estabelecidas na solicitação, podendo especificá-las, inclusive quanto 
às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento 
dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações. O termo de autorização poderá, ainda, 
indicar:

I – o limite do escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, podendo restringir-
se a indicar tão-somente o problema que se busca resolver com a parceria, deixando à iniciativa 
privada a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;

II – indicar prazo máximo para apresentação dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
e o valor nominal máximo para eventual ressarcimento;

III - indicar o valor máximo da contraprestação pública admitida para a parceria público-privada, sob 
a forma de percentual do valor das receitas totais do eventual parceiro privado.

Art. 5ºA autorização será objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário Oficial e, 
quando se entender conveniente, na internet e em jornais de ampla circulação.

Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado dará ensejo, na mesma publicação, à abertura de um PMI (Procedimento de 
Manifestação de Interesse), por parte do Comitê Municipal Gestor, para recebimento de estudos e 
projetos similares por parte de outros entes privados que desejarem colaborar e que deverão seguir 
as diretrizes acima especificadas.

Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado, dará ensejo, na mesma publicação de permissão por parte do comitê gestor, para 
que outros interessados privados apresentem MIP se desejarem colaborar com o mesmo objeto.

Art. 7ºO valor máximo para eventual ressarcimento pelo conjunto de projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações não poderá ultrapassar 2% (dois por cento) do valor total estimado 
dos investimentos necessários à implementação da respectiva parceria público-privada.

§1ºSalvo decisão em contrário, ou no caso das atividades que estejam cobertas por tributos ou 
taxas específicas, a contraprestação pública nas parcerias público-privadas cujos estudos sejam 
recebidos nos termos desta lei, não poderá exceder a trinta por cento do total das receitas do 
eventual parceiro privado.

§2ºNo estabelecimento do prazo para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações, será considerada por parte do Comitê Municipal Gestor a complexidade, as 
articulações e as licenças necessárias para sua implementação.

§3º Sob hipótese alguma, estudos e projetos não aprovados ou, se aprovados, não foram 
aproveitados, em parte ou na sua inteireza, serão objeto de ressarcimento de custos de qualquer 
natureza.

§4º Somente os projetos e estudos aprovados que forem aproveitados, em parte ou em sua 
inteireza, serão objeto de ressarcimento pelo vencedor de eventual certame licitatório relacionado 
com os citados estudos e projetos e o ressarcimento será equivalente ao percentual do estudo ou 
projeto utilizado.

Art. 8ºSempre que este comitê gestor entender necessário a publicação de um PMI, será publicado 
um chamamento público para o objeto especificado contendo os objetivos a serem atingidos pelo 
estudo, as diretrizes de escolha do melhor ou melhores a serem aplicados e valendo para os 
procedimentos de PMI, o que regula o artigo 7º desta resolução. 

Pindamonhangaba, 13 de março de 2018.

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ficam os conselheiros e as conselheiras do Conselho Deliberativo do Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamonhangaba convocados a comparecerem, na data e 
local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2018”, para tratar das 
seguintes pautas:

Pauta:

— Leitura e aprovação de ATA 
— Plano de Ação Anual - Loja Arte Encanto e Feiras itinerantes Arte Encanto
— Prestação de contas dos alimentos arrecadados
— Prestação de contas do JORI 2018
— Prestação de contas das ações de ajuda as cidades acometidas por 
catástrofes

Dia: 16/03/2018 (sexta-feira)

Horário: 16 horas  

Local: Fundo Social de Solidariedade  
Claudia Maria Vieira Domingues

Presidente do Fundo Social de Solidariedade 

 

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 – 6ª 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 “6.ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Atas; 
2. Edital 02/2018 - Fumcad 
3. Plano de ação do CMDCA 
4. Plano de aplicação dos recursos do Fumcad 
5. Euterpe - Aditamento 
6. Informes gerais. 

 
Data: 20/03/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 
 
 

Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 045/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) VALCIR JORGETTI,   responsável pelo 
imóvel situado a RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA , 0, Bairro SÃO BENEDITO  , inscrito 
no município sob a sigla SE11.05.09.005.001, quadra,  lote,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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 046/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) VALCIR JORGETTI,   responsável pelo 
imóvel situado a RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA , 0, Bairro SÃO BENEDITO  , inscrito 
no município sob a sigla SE11.05.09.005.002, quadra,  lote,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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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idadeC
Lar São Judas e Sesi  assinam convênio 
para “Programa Atleta do Futuro”

TerCeira edição do “domingo no Parque” será dia 25
 

Bosque da Princesa recebe o 
espetáculo “Me Conta uma História”

Na segunda-feira (19), 
às 14h30, o auditório do 
Cpic - Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares recebe a segun-
da aula de prática medi-
tativa de Tai Chi Pai Lin.

No último dia 12, foi 
realizada a aula de aber-
tura, com a presença de 
23 pessoas de diversos 
bairros, inclusive pa-
cientes do Caps AD.

Os participantes ini-
ciaram a ação com uma 
roda, em que a educa-
dora física Ana Paula 
Beraldo explicou sobre 
a técnica e, em seguida, 
foi realizada uma dinâ-
mica para que o grupo 
se conhecesse. Antes de 
iniciar a prática, os par-
ticipantes realizaram 
um alongamento.

O Tai Chi Pai Lin tem 
como objetivo a busca 
pelo equilíbrio, entre 
corpo e mente. Segundo 
a educadora, a prática é 
simples e eficaz, e auxi-
lia em problemas como 
ansiedade, depressão, 
síndrome do pânico, 
entre outros.

A iniciativa é uma 
parceria entre a Secreta-
ria de Saúde por meio do 
Cpic e a Semelp (Secreta-
ria de Esportes e Lazer). 
As próximas aulas no 
Cpic, no mês de março, 
serão dias 19 e 26, às 
14h30. Para participar, 
é só comparecer na nova 
sede do Cpic, ao lado 
da Secretaria de Saúde, 
Rua Dr. José Luís Cem-
branelli, 1005, Parque 
das Nações.

O Lar São Judas e o Sesi as-
sinam, no sábado (17) convênio 
para o Programa Atleta do Futu-
ro. A solenidade será realizada 
às 11 horas, na Prefeitura de Pin-
damonhangaba e contará com a 
presença do presidente da Fiesp 
e do Sesi-SP, Paulo Skaf.

A parceria com o Lar São Ju-
das prevê atendimento de 96 
crianças e adolescentes com a 
prática de futebol e natação. 

Criado para estimular a prá-
tica esportiva e a cidadania, o 
programa vai além da prática 
esportiva. Os alunos recebem 
orientação em temas trans-
versais como saúde, trabalho, 
consumo consciente, meio am-
biente e pluralidade cultural. 
Os instrutores trabalham para 
difundir valores como ética, su-
peração, autoestima e sociali-
zação, para ajudar o aluno a se 
desenvolver de modo pleno.

O Atleta do Futuro contem-
pla crianças e jovens entre 6 
e 17 anos, e as atividades es-
tão organizadas em três fases, 
adequadas para cada faixa 
etária. Na fase que compreen-
de crianças entre 6 e 8 anos, 
os instrutores trabalham para 
promover qualidade de vida, 
integração e socialização por 
meio de jogos e brincadeiras 
lúdicas. A partir dos 8 anos, os 
participantes iniciam a prática 
esportiva, conhecendo as di-
versas modalidades e suas di-
ferenças. Então, dos 11 aos 17 
anos, os alunos optam por uma 
modalidade e realizam treinos 
específicos. Nesta fase, os atle-
tas podem representar a equi-
pe do Sesi-SP em competições 
estaduais e nacionais.

Por se tratar de programa de 
formação esportiva com meto-
dologia própria do Sesi-SP, as 
aulas esportivas são comple-
mentadas por intensa progra-
mação nos fins de semana com 
a participação da família. Todos 
os profissionais envolvidos pas-
sam por capacitações, e os alu-
nos têm acesso a todos os mate-
riais necessários para a prática 
de diferentes modalidades de 
esporte.

Prática esportiva, integração e socialização fazem parte do projeto

Neste domingo (18), a peça 
“Me Conta uma História”, da 
companhia de teatro Contos & 

Encantos, fará uma apresenta-
ção em Pindamonhangaba, às 
15h30, no Bosque da Princesa.

A obra teatral trata-se de uma 
montagem de várias expressões 
culturais do nordeste, com ex-
ploração de um mosaico de co-
res e sensações. O espetáculo 
destina-se ao público infantil, 
para as crianças de todas as ida-
des, e sua exibição está agregada 
ao projeto “Contos no Bosque”, 
organizado pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura.

A apresentação acontecerá 
logo depois de um esquete so-
bre a dengue e tem previsão de 
início às 15h30. Além do mais, a 
peça consiste em um desenvol-
vimento artístico do grupo Con-
tos & Encantos do Rio Grande 
do Norte, com sede atual em La-
vras (MG), que tem como objeti-
vo principal levar aos palcos, es-
colas, praças e espaços culturais 
a mais antiga forma de cultura 
popular.a obra teatral tem como público alvo crianças de todas as idades

Divulgação

segunda tem 
aula de Tai Chi 
Pai Lin no Cpic

Com o intuito de promover 
uma tarde repleta de atividades 
para a população, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba realizará 
a terceira edição do “Domingo 
no Parque”, no dia 25 de março, 
no Parque da Cidade, das 14h às 
18h.

O projeto, que teve início em 
2017, retorna este ano com uma 
grande novidade: a maior pista 
pública de Pump Track do Bra-
sil estará integrada ao evento. 
Após a inauguração, realizada 
em fevereiro, o público poderá 
prestigiar a primeira compe-
tição de ‘VELO’ (velocidade) 
nas modalidades skate, BMX e 
MTB, nas categorias feminino e 
masculino, a partir das 14 horas.

“A competição é bem sim-
ples, é a volta mais rápida! Será 
cronometrado o tempo da lar-
gada e da chegada e, aquele que 
conseguir contornar melhor os 
obstáculos em menor tempo, vai 
ser o campeão”, explicou Rena-

to Paiva, esportista da cidade e 
organizador da competição.

Renato acrescenta que as 
três modalidades são olímpicas. 
“MTB é olímpico há umas qua-
tro olimpíadas, BMX há duas e 

Skate entra na próxima olimpí-
ada no Japão, Tókio”.

Para os atletas que desejam 
participar, as inscrições serão 
gratuitas, porém limitadas, come-
çando 12h e encerrando às 13h30.

Após a competição, a progra-
mação continua com show da Ban-
da Filhos da Pátria, às 17 horas.

“O objetivo é oferecer mais 
opções de lazer para a população, 
e proporcionar uma tarde de do-

mingo em família gostosa e cheia 
de atividades. O Parque é um lo-
cal agradável e repleto de atrati-
vos. Os eventos realizados no ano 
passado foram um sucesso, espe-
ro a participação de todos nova-
mente”, comentou o coordenador 
de Eventos, Ricardo Flores.

 O “Domingo no Parque” é 
promovido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Coordenadoria de Eventos, e do 
Fundo Social de Solidariedade, 
que estará no local recebendo 
doações de arroz para a “Gin-
cana da Solidariedade 2018”. 
Pindamonhangaba sediará a 
gincana este ano, tendo como 
representante a escola munici-
pal Elias Bargis. A meta é arre-
cadar 50 toneladas de arroz.

Além da competição, do 
show e do ato de solidariedade, 
o Departamento de Meio Am-
biente da Prefeitura também 
estará no local realizando a do-
ação de 500 mudas.

durante o evento, será realizada a primeira competição na pista de Pump Track. inscrições 
serão gratuitas e abertas a todos os praticantes de skate, BmX e mTB

Divulgação
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Muitas bênçãos!

São os votos da família de Ester Fernandes, para 
ela que fez aniversário no dia 13 de março. Ela feste-
jou a data ao lado do marido Beni e recebeu o carinho 
dos fi lhos.

Tudo de bom!

Para a jornalista e professora univer-
sitária Laura Barcha, que faz aniversário 
no dia 17 de março (sábado). Ela vai come-
morar ao lado da fi lha Viviane (foto) e de 
amigos e familiares.

Parabéns!

Para o produtor musical e maquiador Diogo Peres, 
aniversariante do sábado (17). Que seus dias sejam 
felizes e que você continue brilhando e transmitindo 
brilho por onde passar!

Felicidades!

É  o que desejamos para Ademir Ferraz, que com-
pletou mais um ano de vida na quinta-feira (15). Ele, 
que é um exemplo, ao construir e instalar lixeiras 
por toda a cidade, recebe todo o carinho dos colegas 
de trabalho e a admiração de toda a população, com 
votos de felicidade e saúde!

Bodas de Ouro

Felicidade ao casal Luiz Clemente e Maria de Jesus, 
pela comemoração de suas Bodas de Ouro no dia 10 
de março. Recebe o abraço dos fi lhos e da neta Alice.

Feliz aniversário!

Para Elcio Moreira dos Santos, aniversariante do 
domingo (18). Que Deus o abençoe ricamente, bem 
como à sua linda família (foto). Esses são os votos 
dos amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Ministério Belém.

Muita alegria

Tudo de lindo para a gatinha Cecília Dias, que 
sopra velinha no próximo domingo (18). Ela recebe o 
carinho dos amigos e de toda a sua família, em espe-
cial da ‘Abuelita’ Vilma. 

Novo ciclo

Tudo de bom para a bióloga Mariana 
Vilela, aniversariante da quarta-feira 
(14). Ela comemorou ao lado do esposo 
Daniel e da fi lha Sarah (foto). Toda sua 
família e amigos desejam felicidades.

Alegria infi nita 

Para Pollyana Noronha, também aniversariante 
do próximo domingo (18). O esposo Rodrigo, o irmão 
Alexandre, a cunhada Cristiane, e todos os seus ami-
gos desejam alegria infi nita, paz e muitas bênçãos.

Muito som 

Para o músico Rafael Cavalheiro, que faz aniversá-
rio nesta sexta (16). Seus pais, irmão, tios, primos, fa-
miliares e amigos desejam conquistas sólidas e muita 
música boa, sempre!


