
Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 9.064

PINDAMONHANGABA 23 DE MARÇO DE 2018SEXTA-FEIRA
Ano 136

PÁGINA 5

PANCADAS DE CHUVA 
A PARTIR DA TARDE

UV 11

PREVISÃO DO TEMPO 

19º 

PINDAMONHANGABA

29º

Fonte CPTEC/INPE

Estrada de Ferro Campos do Jordão 
terá trem especial de Páscoa Nos dias 25 de março e 1º de 

abril, a Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ) celebrará 
a data comemorativa com o seu 
passeio turístico  anual, em que 
trens temáticos e estações de 
embarque estarão decorados, 
nas cidades de Pindamonhan-
gaba e Campos do Jordão.

As partidas das viagens de Páscoa acontecerão às 10 e às 14 horas, saindo da estação central de Pinda, até a estação do Piracuama

PÁGINA 5

“Domingo no 
Parque” tem 
programação 
para família

O Parque da Cidade recebe, 
neste domingo (25), das 14 às 18 
horas, a terceira edição do “Do-
mingo no Parque”. O objetivo é 
promover uma tarde com diversas 
atividades para a população parti-
cipar com a família e amigos.

Haverá vacinação também no Cisas (Moreira César), neste sábado (24), das 8 às 16 horas, e no domingo (25), no Parque da Cidade, das 14 às 17 horas

VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA CONTINUA NESTE FIM DE SEMANA
A Secretaria Municipal de Saúde manterá a campanha de vacinação contra a febre amarela neste 

fi m de semana dando a oportunidade para aqueles que ainda não se imunizaram.

PÁGINA 7

CEU das Artes 
recebe no sábado
“Rua de Lazer”
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Escolas seguem recebendo ações teatrais 
contra o Aedes aegypti
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Equipe de ciclismo participa do 
Campeonato Vale-paraibano
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Lazer e entretenimento

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.

Certamente é uma percepção 
de todos que existe uma 
nova geração chegando, 

jovens ou crianças que não querem 
mais estudar, ou querem estudar 
menos, não estão preocupados 
com carreira, mas estão em busca 
de experiências, de vivências. Isto é 
bom ou ruim?

Não é uma questão de ser bom 
ou ruim, mas de ser diferente e 
esta diferença acredito ser muito 
importante para nosso desenvolvi-
mento como sociedade.

Esta reciclagem de ideias, de 
realidades, de busca, é fundamen-
tal para entendermos esta nova 
sociedade que está por vir, mais 
preocupada com o mundo e a vida, 
e menos preocupada com o consu-
mismo que estamos atolados até o 
pescoço.

Esta nova sociedade, que 
ainda é uma utopia, mas uma 
promessa com a nova geração, 
será uma sociedade com muito 
mais voluntários de essência do 
que a geração da década de 60, 
70 e 80.

O QUE ESPERAR DOS 
NOVOS CIDADÃOS?

Cpic promove Tai Chi Pai Lin e REP na próxima segunda
 

Ouvidoria da Saúde estende 
horário de atendimento 

Nós das 3 décadas citadas tive-
mos que aprender a cuidar do nos-
so entorno, tivemos que aprender 
o quanto nós fazemos mal para o 
planeta e o quanto depende de nós 
mesmos a sobrevivência de várias 
espécies, entre elas o ser humano e 
o pior, tivemos que aprender prati-
cando, pois, o tempo não espera.

Estamos ainda aprendendo que 
temos que respeitar o próximo 
como a nós mesmos, mesmo saben-
do que muitos não se respeitam, te-
mos que extrapolar o cuidado para 
tentar minimizar os males que 
temos causado as nossas relações.

A próxima geração ou esta, que 
ainda criança, vem mais prepa-
rada, mais pronta para entender 
o mundo e em um click, quase que 
literalmente assim, ajudar ele a ser 
mais cuidado e preservado.

Nossa interação com essa gera-
ção, não pode ser uma relação de 
autoridade, como tínhamos com 

os nossos mais velhos, mas uma 
relação de parceria, de constru-
ção conjunta para que exista um 
ganha/ganha e assim termos uma 
sinergia para conseguirmos um 
bem maior, que é a sobrevivência 
de nossa espécie.

Stephen Hawking disse em um 
documentário britânico que a salva-
ção da nossa espécie seria a coloni-
zação de outro planeta. Reconheço e 
reverencio sua genialidade e tenho 
certeza que perdemos muito com 
sua partida, pois ele ainda traria 
muito conhecimento para a humani-
dade, certamente o maior gênio da 
nossa era atual, mas acredito ainda 
no nosso poder de reconstrução gra-
ças a genialidade que cada um tem, 
e a preocupação do ser humano de 
construir algo para deixar de legado 
para os fi lhos e os netos e não falo de 
herança. Não queremos ser lembra-
dos como os destruidores, mas sim 
como os reconstrutores de uma nova 
sociedade.

Eu quero deixar este legado 
para minha fi lha.

E você, que legado quer deixar?

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

Na segunda-feira (19), o Cpic- 
Centro de Práticas Integrativas e 
Complementares - promove a REP 
(Roda de Estudo de Plantas) sobre 
tansagem para infl amação, às 14 
horas, e a aula de prática meditati-

va de Tai Chi Pai Lin, às 14h30.
O Tai Chi Pai Lin visa o equilíbrio 

entre o corpo e a mente, enquanto 
a REP consiste em ensinar a popu-
lação em como utilizar plantas tra-
dicionais no auxílio de doenças co-
tidianas. As duas atividades buscam 
soluções naturais para uma vida 
equilibrada e saudável.

Os eventos realizados no Cpic são 
gratuitos e destinados aos profi ssio-
nais da área da saúde e interessados 
em geral.

Para participar, é só comparecer 
na nova sede do Cpic, junto ao pré-
dio da Secretaria de Saúde, na rua 
Dr. José Luís Cembranelli, 1.005, 
Parque das Nações.

As aulas de Tai Chi Pai Lin possuem diversos benefícios para o corpo e para a mente dos praticantes

 Divulgação

A Ouvidoria da Saúde 
está atendendo também na 
parte da manhã, no CEM - 
Centro de Especialidades 
Médicas, no centro da ci-
dade. Agora, além do email 
ouvidoriadasaude@pinda-
monhangaba.sp.gov.br e 
do telefone 3550-0605, os 
munícipes podem também 
fazer suas observações, re-
clamações e dar sugestões 

para melhorar a saúde da 
cidade, pessoalmente no 
CEM, das 8 às 12 e das 13 às 
17 horas. “A Ouvidoria da 
Saúde está de portas aber-
tas para atender a popula-
ção”, garantiu o responsá-
vel, Evandro Gomes.

O Centro de Especiali-
dades Médicas fi ca na rua 
dr. Frederico Machado, 
179, centro.

Segunda-feira tem futsal 
feminino no Tabaú

As “Guerreiras de Pin-
damonhangaba” estão de 
volta! Nesta segunda-feira 
(26), a equipe de futsal fe-
minino da Semelp enfrenta 
o Taubaté Fadat, pela Copa 
Paulista do Interior, às 20 
horas.

O jogo abre a temporada 
ofi cial de competições para as 
“Guerreiras de Pinda Futsal” .

A partida será realizada 
no Ginásio de Esportes do 
Alto Tabaú, com entrada 
gratuita.

Pindamonhangaba en-
tra em quadra com a se-
guinte escalação: goleiras: 
Jéssica, Darielli, Vitória; 
fi xas: Carol, Duda, Débora; 
Alas: Liandra, Duda, Ana-
luz, Dani, Josi, Arinne; Pi-
vôs: Samanta, Waleska.

Alguns reforços chega-
ram para deixar a equipe 
mais forte este ano, tanto 

em quadra como na co-
missão técnica, que hoje é 
formada por: técnico Már-
cio Silva, assistente técnico 
Alex Santos, preparador de 
goleiras Gledson e designer 
Talita Leite.

Na terça (27), a equipe 
volta a entrar em quadra, 
mas agora pela Copa Man-
tiqueira, da qual Pinda é a 
atual campeã. O jogo tam-
bém será no ginásio do Ta-
baú, às 20 horas, contra a 
equipe Predadoras de Ca-
choeira Paulista.

Sub 14

Já as meninas da escola 
de esportes sub 14 entrarão 
em quadra neste sábado 
(24), às 10h45, pela Copa 
Sesc, jogando em Tauba-
té também contra a forte 
equipe da casa.

O fi m de semana chegando e diversas atividades 
culturais e esportivas agitarão a cidade. Entre elas 
o “Domingo no Parque” – que acontecerá no próxi-
mo domingo (25), no Parque da Cidade.

O evento está em sua terceira edição, com o prin-
cipal objetivo de promover uma tarde de atividades 
diversas à população. 

Para quem gosta de esportes, o evento tem uma 
novidade: a primeira competição de VELO (veloci-
dade) na Pista de Pump Track. As modalidades dis-
putadas serão: skate, BMX e MTB, nas categorias: 
feminino e masculino.

Além da competição, haverá show da “Banda 
Filhos da Pátria” e distribuição de mudas de plan-
tas pelo Departamento de Meio Ambiente da prefei-
tura. 

Lembrando que, independentemente do evento 
deste fi m de semana, o Parque da Cidade oferece 
atrações para toda a família, como pista de cami-
nhada e corrida, bicicletas gratuitas, trilhas em 
contato com a natureza, mesas para piqueniques, 
bebedouros (também para cães), playgrounds para 
as crianças, mesas de jogos, área de estaciona-
mento, além das duas quadras de areia uma para 
futebol e outra para vôlei.
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COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

A Secretaria Municipal de 
Saúde manterá a campanha de 
vacinação contra a febre amare-
la neste fi m de semana dando a 
oportunidade para aqueles que 
ainda não se imunizaram.

Equipes da saúde estarão no 
sábado (24) na praça Monsenhor 
Marcondes, das 8 às 16 horas, e 
no domingo (25), das 7 às 13 ho-
ras, próximo ao Mercado Munici-
pal.

A campanha teve inicio em 
25 de janeiro, e até o momento 
44.283 doses foram aplicadas, 
sendo que a meta da vacinação 
contra febre amarela em Pinda-
monhangaba é de vacinar 138 mil 
moradores, ou seja, o percentual 
alcançado é de 31,96%.

Lembrando que Pinda está em 
área de risco, por isso é necessá-
rio que a população se imunize. 
Durante a semana, as principais 
unidades de vacinação serão o 
Ciaf/Saúde da Mulher e Cisas de 
Moreira César, que funcionarão 
até as 17 horas.

Vacinação contra a febre amarela 
continua neste � m de semana

COLABOROU COM TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

A partir desta se-
gunda-feira (26), as 
ações teatrais de cons-
cientização contra o 
Aedes aegypti retor-
nam atendendo um 
total de 40 escolas da 
rede municipal de en-
sino.

A ação “Todos jun-
tos contra o Aedes 
aegypti” visa inten-
sifi car o combate ao 
mosquito sendo uma 
iniciativa da Prefeitu-
ra de Pindamonhan-
gaba, por meio da Se-
cretaria de Educação 
e Cultura em parceria 
com a Secretaria de 
Saúde e Assistência 
Social.

“O teatro foi muito 
bacana, aqui nós tra-
balhamos com crian-
ças da faixa etária 
de 4 anos e o teatro 
prendeu a atenção dos 
pequenos. Se pergun-
tarmos, eles saberão 
informar tudo que foi 
ensinado”, comentou 
a professora co-res-
ponsável da escola 
municipal Manoel 
César Ribeiro no Cris-
pim, Rosália de Fáti-
ma Santos Queiroz.

A professora Fáti-
ma Lopes,  da mesma 
escola, responsável 
pelo Pré I E no perí-
odo da manhã e o 1º 
ano C, no período da 
tarde, elogiou a inte-
ração. “Foi bem ba-
cana. No período da 
tarde houve muita in-
teração, eles puderam 
falar o que eles sa-
biam sobre os cuida-
dos para se prevenir, 

Pindamonhangaba participou, na quarta-
feira (21), do “Encontro Regional do Ponto 
MIS”, em São José dos Campos. A cidade foi 
representada pelo diretor do Departamento de 
Cultura, Alcemir Palma, pelo responsável pelo 
CEU das Artes, Luís Claudio Oliveira, e pela 
representante da Biblioteca de Moreira César, 
Andrea Aparecida.

O “Pontos MIS” é um programa da Secretaria 
de Estado da Cultura que visa disponibilizar 
acesso a fi lmes, bem como oferecer ofi cinas 
na área áudio visual. Em Pinda, são três os 
locais que participaram do programa em 2017: 
CEU das Artes, biblioteca de Moreira César e 
biblioteca do Castolira.

O encontro de quarta-feira com outros 
municípios da região teve como meta 
estabelecer como será o termo de parceria em 
2018, apresentando quais fi lmes e ofi cinas estão 
disponíveis, bem como trocas de experiências 
com outras localidades.

“A ideia é que os fi lmes e as ofi cinas já 
comecem entre abril e maio. Ainda não 
fechamos as datas, mas com certeza teremos os 
dois”, garantiu o diretor Alcemir.

Haverá vacinação também no Cisas (Moreira César), neste sábado (24), das 8 às 16 horas, e no domingo (25), 
no Parque da Cidade, das 14 às 17 horas 

Representantes de Pinda estiveram no evento

Escolas seguem recebendo ações 
teatrais contra o Aedes aegypti

Segunda-feira (26)

Escola Municipal Prof. Elias Bargis Mathias – 7h30, 8h, 13h e 13h30
Programa Danúbia Meirelles com Aedson Aegyptisss 

Escola Municipal Prof. Manoel César Ribeiro – 19h EJA
 Programa Danúbia Meirelles com Aedson Aegyptisss

Escola Municipal Vito Ardito – 10h15 e 15h15
Programa Danúbia Meirelles com Aedson Aegyptisss 

Escola Municipal Profª Yvone Aparecida Arantes Côrrea  - 10h
Eu não quero um mundo imundo! 

Terça-feira ( 27)
Escola Municipal Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães – 8h e 13h30

É o fi m da picada
Escola Municipal Pe. Zezinho – 13h30

Dengue: em busca da solução perfeita 
Escola Municipal Profª Maria Aparecida Arantes Vasques – 

10h30 e 16h
É o fi m da picada 

Quarta-feira (28)

Escola Municipal Profª Ruth Azevedo Romeiro – 10h30
Dengue: em busca da solução perfeita 
Escola Municipal Pe. Zezinho – 10h

Eu não quero um mundo imundo! 
Quinta-feira (29)

Escola Municipal Profº Paulo Freire – 8h30 e 14h
Dengue: em busca da solução perfeita

como não deixar água 
parada, eles gostaram 
bastante. Foi bem 
produtivo e participa-
tivo”, disse.

Segundo o diretor 
de Cultura, Alcemir 
Palma, ações cultu-
rais que abordam te-
mas importantes são 
uma forma didática 
e lúdica de atingir di-
retamente os alunos: 
eles aprendem de 
forma descontraída 
a maneira correta de 
agir para acabar com 
os criadouros do Ae-
des aegypti.

O diretor do Depar-
tamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lama-
na, explica que a ação 
é necessária devido à 
alta densidade larvá-
ria de 6.5,  apurada 
no mês de janeiro. “A 
ideia é chamar a aten-
ção da população e 
formar combatentes 
mirins contra o cria-
douro do mosquito”, 
completou. 

Além das apresen-
tações nas escolas, o 
Parque da Cidade e 
o Bosque da Prince-
sa também recebem 
a ação nos fi m de se-
mana.

Neste fi m de sema-
na o Parque receberá 
no sábado (24), às 15 
horas, a Cia Novos 
Atores, com a esquete 
“Programa Danúbio 
Meirelles com Aedson 
Aegypstisss”; e o Bos-
que recebe a peça “Eu 
não quero um mundo 
imundo”, no domin-
go (25), às 15 horas, 
apresentado pelo 
Grupo Ziriguidum.

A escola Manoel César 
Ribeiro recebeu a 
apresentação “Dengue: em 
busca da solução perfeita”

PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA:

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Pinda participa 
de encontro 
regional do 
“Ponto MIS”



oder LegislativoP
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 23 de março de 2018

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou no dia 19 de março de 
2018, a sua 8ª Sessão Ordi-
nária, no Plenário Legisla-
tivo Francisco Romano de 
Oliveira.

Com a presença de todos 
os Parlamentares, foi lido e 
arquivado o relatório fi nal 
da CEI instituída pelo Ato 
nº 03/2017, para apurar 
indícios de conduta incom-
patível com a moralidade 
pública por parte do senhor 
Fabiano Vanone, Secretário 
de Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba.

Dia do Artesão
A vereadora Gislene 

Cardoso – Gi (DEM) em 
uma Questão de Ordem, 
homenageou os artesãos 
de Pindamonhangaba pela 
passagem do Dia do Arte-
são, comemorado anual-
mente no dia 20 de março. 
Ela fez uma homenagem 
ao artesão Pedro Benedi-
to Salgado de Moura, com 
um Diploma de Honra ao 
Mérito, a ser entregue em 

Relatório da “CEI do Vanone” é lido em 
plenário e Prefeito retira projeto que 

autoriza servidores a dirigir veículos o� ciais
Ainda durante a Sessão a vereadora Gislene Cardoso – Gi presta homenagem ao Dia 

do Artesão e foi revogada a Lei Ordinária nº 4593/2007, que trata dos Programas 
Educacionais Câmara Mirim e Prefeito e Vice-Prefeito Mirins de Pindamonhangaba

sua residência, em come-
moração ao Dia do Artesão, 
por seus relevantes serviços 
prestados à cultura da cida-
de e em reconhecimento ao 
seu trabalho social em Pin-
damonhangaba.

Pedro Benedito 
Salgado de Moura
Casado com Maria de 

Fátima da Silva Moura, 

é Pindamonhangabense, 
nascido em 13 de agosto de 
1957, fi lho de Eduardo Pires 
de Moura e Aparecida Sal-
gado de Moura, é o fi lho ca-
çula de sete irmãos. Desde 
criança gostava de brincar 
com retalhos de madeira, 
fazendo deles seus brinque-
dos e carrinhos. Foi gerente 
no posto de gasolina do seu 

pai, trabalhou na Confab e 
na Aços Villares, vendedor 
de consórcios e de peças 
para postos de combustí-
veis. Em 1994 passou no 
concurso público para a 
Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, onde 
trabalhou até 2017. Faz seus 
trabalhos de artesanato em 
uma pequena ofi cina em 

 

ORDEM DO DIA
9ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 26 de março de 

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 31/2018, do Poder Executivo, que 
“Altera o art. 5° da Lei n° 3.393, de 15 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo”.

II. Projeto de Lei Complementar n° 02/2018, do Poder 
Executivo, que “Institui o Plano Diretor de Turismo do 
Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

III. Projeto de Resolução n° 07/2018, do Vereador Ro-
naldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas e Vereador Rafael 
Goffi Moreira, que “Dispõe sobre o Programa Educacional 
ESCOLA VAI À CÂMARA”.

Pindamonhangaba, 21 de março de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Tribuna Livre: Sr. Ricardo da Cunha.
            Assunto: Escola Técnica no Araretama

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

sua residência e os expõe na 
Praça Monsenhor Marcon-
des desde 1996.

Ordem do Dia
Constaram da Ordem 

do Dia da 8ª Sessão Ordi-
nária, duas proposituras, 
que foram apreciadas pelos 
parlamentares. O Projeto 
de Lei n° 17/2018, de auto-
ria dos vereadores Ronaldo 

 
Extrato de Contrato 2018

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – IBAM

Contrato n.º N° 006/2018 - PDC n.º13/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 
25, inciso II.

Objeto: Prestação de serviços de consultas técnicas sobre assuntos de interesse da Casa, 
por meio de telefone, e-mail ou presenciais e emissão de pareceres , por um período de 
12 (doze) meses.

Valor total: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) durante seu período de vigência.

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

Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR) e Rafael Goffi  
(PSDB), 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 Pin-
damonhangaba”, foi apro-
vado por unanimidade. A 
justifi cativa alega que esta 
revogação é necessária ten-
do em vista que, com o pas-
sar dos anos, a mesma não 
pode ser executada devido a 
atual realidade do Legislati-
vo e que, um novo progra-
ma está sendo desenvolvido 
com o objetivo de incentivar 
a participação das crianças e 
jovens nos assuntos que en-
volvam os aspectos políticos 
de nossa sociedade, através 
da aproximação das escolas 
ao Poder Legislativo. 

A outra proposta cons-
tante da Ordem do Dia, o 
Projeto de Lei n° 29/2018, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe sobre 
a condução de veículos ofi -
ciais por servidores públi-
cos municipais”, foi retirado 
a pedido do Prefeito.

 
Extrato de Contrato 2018

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado:  VÍDEO WEB CENTER, COMÉRCIO, SERVIÇO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – ME.

Contrato n.º: CONTRATO Nº 05/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/18 - PROCESSO 
DE COMPRA Nº 28/17 - Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto 
Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua redação atual, Lei Complementar 
Federal 123/06 em suas redações atuais.Objeto: O presente contrato tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para 
captura, gravação e transmissão de som e vídeo para a transmissão da TV Câmara no 
canal compartilhado da ALESP e na Internet, com instalação completa, ajustes técnicos e 
treinamentos aos usuários.

Valor total: R$ 39.760,00 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta reais).

 
Extrato de Aditamento 2018

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: EMBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA

Contrato n.º: CONTRATO Nº 02/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/17 - PROCESSO 
DE COMPRA Nº 77/16 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 01  - Lei Federal 10.520/02 e seus 
atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua 
redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

OBJETO: Prestação de serviço especializado em desenvolvimento de sistemas para 
fornecimento de licença de uso de sistema integrado para gestão pública, nas áreas 
administrativa, fi nanceira e de recursos humanos

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 002/2017 
por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento 
em 21.03.2018 e termo fi nal em 20.03.2019. Fica alterado o valor mensal, a partir de 
21.03.2018, de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) para R$ 13.065,58 (treze mil, 
sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, 
conforme previsão contratual. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
originalmente assinado aos 20.03.2017, neste ato aditado, que com as cláusulas acima 
não confl itarem.
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idadeC
Estrada de Ferro Campos do Jordão 
terá trem especial de Páscoa

“Cine em Cena Brasil” 
chega a Moreira César 

 

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

nos dias 25 de março e 1º de 
abril, a estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (eFCJ) celebrará 
a data comemorativa com o seu 
passeio turístico anual, em que 
trens temáticos e estações de 
embarque estarão decorados, 
nas cidades de Pindamonhan-
gaba e Campos do Jordão.

nos dois domingos conse-
cutivos, os passageiros poderão 
apreciar as comitivas com deco-
ração pascal, com a possibilida-
de de fazer fotografias com um 
coelho de madeira nos pontos de 
embarque. Para isso, os turistas 
devem pagar o valor de r$12, 
correspondente à passagem de 
ida e volta do passeio em Pinda.

as partidas das viagens de 
Páscoa acontecerão às 10 e às 14 
horas, saindo da estação central 

de Pindamonhangaba, atraves-
sando a planície rural pindense 
sem paradas, até a estação do 
Piracuama, no pé da serra da 
mantiqueira. De lá, o trem re-
tornará para o local de origem 
e completará o trajeto previsto 
em, aproximadamente, duas 
horas de duração. 

Cada trem possui capacidade 
para 64 passageiros e não há ne-
cessidade de reserva de lugares 
antecipadamente. Para adquirir 
os ingressos, basta comparecer 
diretamente na estação locali-
zada na rua martin Cabral, 87 - 
centro. Vale ressaltar que crian-
ças com até cinco anos de idade, 
no colo, não pagam passagem. 

Cada trem possui 
capacidade para 

64 passageiros

 Divulgação

CEU das Artes recebe “Rua de Lazer”
O CEU - Centro de Espor-

tes Unificado - das Artes, 
em Moreira César, recebe, 
neste sábado (24), uma 
edição do “Rua de Lazer”, 
realizado pela Secretaria 
de Esportes e Lazer da Pre-
feitura. O evento é aberto a 
pessoas de todas as idades 

e terá diversas atrações, 
todas gratuitas.

Das 14h às 17h30, as 
atrações oferecidas se-
rão: maquiagem, pintura 
de unha, cabelo fashion, 
perna de pau, escultura de 
balão, jogos de mesa, tênis 
de mesa, futsal, mini vôlei, 

área kids, slackline, cidade 
mirim do Departamento de 
Trânsito e aferição de pres-
são arterial com a parceria 
do Colégio Tableau.

O CEU das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, 
647, Vale das Acácias, Mo-
reira César.

a partir da próxima sema-
na, nos dias 26, 27 e 28, o Ceu 
das artes, em moreira César, 
receberá gratuitamente a sala 
itinerante de cinema do proje-
to Cine em Cena brasil.

o Cinema será montado na 
av. dos lírios, altura do nú-
mero 530, no res. Vale das 
acácias em moreira, próximo 
ao Ceu das artes. “o projeto 
é muito importante para o pú-
blico infantil para ocupar o pe-
ríodo em que as crianças não 
estão nas escolas. o “Cine em 
Cena” vem reforçar os traba-
lhos que a gente já desenvol-
ve em Moreira, com oficinas e 
esporte, tirando as crianças da 
rua e levando conhecimento e 
entretenimento de qualidade 
na área cultural”, comentou o 
coordenador do Ceu das ar-
tes, luís Claudio oliveira.

a sala itinerante possui es-
trutura similar a uma sala de 
cinema convencional, são 225 
lugares, para levar aos parti-
cipantes uma experiência de 

qualidade. Durante os três dias 
serão apresentadas 12 sessões 
gratuitas de filmes internacio-
nais incluindo animações em 
3D. a programação conta com 
filmes que agradam especial-
mente o público infantil: sing, 
Quem Canta seus males es-
panta, Carros 3 e meu malva-
do Favorito 3.

“escolhemos a região de 
moreira por abranger os bair-
ros vizinhos, além de ser um 
local afastado do cinema da 
cidade, então as pessoas que 
não têm facilidade de acesso, 
podem desfrutar da mesma 
qualidade com esse projeto 
cultural”, explicou a gestora 
regional da secretaria de edu-
cação da Prefeitura, Ione de 
almeida barbosa.

o projeto é uma iniciativa do 
ministério da Cultura e Institu-
to CCr e tem patrocínio da CCr 
novaDutra, por meio da lei 
Federal de Incentivo à Cultura 
- lei rouanet, e apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

Brincadeiras como “perna-de-pau”, escultura de balão, pintura de rosto, 
entre outras atividades, estão programadas

Feira arte enCanto é atração do Fim de semana no shopping
JennIFer GonçalVes

os artesãos de Pinda-
monhangaba estarão em 
mais uma edição da “Fei-
ra arte encanto”, no sho-
pping Pátio Pinda neste 
fim de semana e no próxi-
mo sábado, dia 31, das 12 
às 22 horas.

serão 35 artesãos par-
ticipantes com os mais 
diversos trabalhos e téc-
nicas, inclusive com peças 
temáticas de páscoa.

Para os artesãos que 
desejam participar expon-
do seus trabalhos em even-
tos e feiras do projeto arte 
encanto é necessário se 
cadastrar na sutaco - su-
perintendência do traba-
lho artesanal nas Comuni-
dades, onde o trabalho e a 
técnica são avaliadas. ter-
minada a primeira etapa, 
basta fazer o cadastro no 
Departamento de turismo 
e assim, estará apto para 
participar dos eventos.

as feiras são organiza-
das pelo Departamento de 
turismo com o apoio do 
Fundo social da solida-
riedade. além da feira, o 
“arte encanto” conta com 
uma loja no shopping que 
funciona durante o ano 
todo.

os artesãos expõem 
diversos trabalhos 
com as mais variadas 
técnicas

 Divulgação

 Divulgação
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FORNECIMENTO 
EXCLUSIVO DE BEBIDAS PARA FESTA DO TROPEIRO.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração 
– Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, 
torna pública a convocação de empresas para fornecimento exclusivo de bebidas 
(chopp, refrigerante e água) para a Festa do Tropeiro (exceto bebidas consideradas 
fermentadas).

A Festa do Tropeiro aonde serão realizados nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2018, no 
Parque da Cidade (Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) – localizado às 
margens do Anel Viário respectivamente, sendo aberto ao público em geral.

Será de exclusividade a exploração do fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante 
e água) para os participantes da Festa do Tropeiro e ainda poderá divulgar a marca 
dos seus produtos, a melhor proposta entre os interessados a partir do valor mínimo 
estipulado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ainda o fornecimento de 300 jogos 
de mesa e cadeiras e frezer para todos os participantes da festa.

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em explorar o fornecimento de bebidas 
(chopp, refrigerante e água) para os participantes da Festa do Tropeiro, deverão ser 
feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso ou na Subprefeitura 
de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, nos dias 27 e 28 de 
março de 2018, no horário das 8h00 às 17h00.

1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do CNPJ;
b) Cópia do Contrato Social; 
c) Cópia do RG e CPF do Representante Legal;
d) Cópia de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Tendência o 
Negativa junto ao Município de Pindamonhangaba;
e) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de 
Protocolo, constando TODOS os produtos a serem comercializados;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o fornecimento bebidas (chopp, refrigerante, agua 
exceto bebidas consideradas fermentadas).

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

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do 
especifi cado, sob pena de aplicação das sanções administrativas correspondentes.

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

3 – Analise da Proposta:

3.1 – As empresas que efetuaram as inscrições para a exploração do 
fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante, agua exceto bebidas consideradas 
fermentadas) no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deverão apresentar 
no dia 29 de março de 2018, no auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso ou outro local designado pela prefeitura, 
às 15h, o envelope com a proposta e será analisada pelo Diretor do Departamento 
de Administração, Diretora do Departamento de Turismo e por um Fiscal de Postura, 
sendo considerada a vencedora a melhor proposta .

4– Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 11 de abril das 8h00 às 
17h00, mediante pagamento do boleto no valor da melhor proposta retirando no Setor 
de Posturas;

4.2 – A melhor proposta será cobrada em uma única vez.

5 – Disposições gerais

5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;

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

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

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 
 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 2.ª 
Reunião Extraordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 

 Emenda Parlamentar – Verba destinada ao Lar São Vicente de Paulo 
 

 
 
Dia:   26/03/2018 (Segunda-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL – BIÊNIO – 2018/2020 

 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 
“Assembleia Extraordinária de Eleição dos Membros da Sociedade Civil”, cuja 

pauta vem a seguir: 

 
 
Pauta: 
 
 

- Eleição dos Membros da Sociedade Civil 
 

 
 
Dia:   28/03/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 

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

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 23/2018 (PMP 5555/2018) 
A autoridade superior homologou, em 09/03/2018, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “Contratação de empresa para licenciamento de 
programas de computador (software aplicativo) integrados em ambiente Web 
Multiusuário, para área tributaria abrangendo os serviços de customização, 
implantação e treinamento de servidores e manutenção”, em favor das empresas: 
(empresa/itens/valor): Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda. - ME, os itens 
01, no valor total de R$ 72.000,00.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018 (PMP 3266/2018) 
A autoridade superior homologou, em 08/03/2018, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “Aquisição de materiais específi cos de atletismo, 
ginastica artística, ginastica rítmica, natação, damas e xadrez”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em R$): 300 Comercio,  Serviços e Logística Eireli 
EPP: 14-32,67; 19-127,28; 29-58,70;38-169,22;44-61,10; 47-19,12; 53-16,93; AT & 
WP Comercial Ltda. EPP: 01-545,00; 03-1.840,00; 04-380,00; 05-480,00; 06-553,00; 
07-176,00; 08-128,00; 11-64,00; 12-315,00; 13-2.048,00; 25-20,00; 31-396,00; 36-
97,00; 41-32,00; 51-350,00; 52-23,00; 58-14,00; 61-533,00;  Dias & Saraiva Artigos 
Esportivos Ltda. EPP: 18-127,28; 40-78,38; 48-15,61; 55-14,03; EJM Comercio 
e Esportes Ltda. ME: 02-289,03; 15-3,56; 24-33,00; 26-13.989,89; 32-790,79; 33-
32,85; 34-987,00; 39-169,22; 42-54,89; 49-64,00; 60-133,68; Jacks B. G. Rodrigues 
ME: 20-22,90; 21-24,90; 22-10,00; 23-12,60; 27-25,48; 28-7,90; 35-3,00; 50-26,00; 
62-815,95; Nathalia Lobato de Andrade ME: 16-4,11; 37-10,90; Ricardo Marques 
Alves ME: 09-207,70; 10-238,90; 17-127,28; 30-1,10; 43-31,07; 45-57,02; 46-104,42; 
54-114,67; 56-15,67; 57-15,67;59-83,70.

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 024/2018 (PMP 05560/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 12/03/2018, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “Aquisição de colchão de solteiro 
densidade 28 para atender alojamentos de atletas da Semelp”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 02/2018 (PMP 02649/2018) 
Foi fi rmado o contrato 033/2018, de 19/03/2018, para “Aquisição de porta blindada”, 
no valor total de R$ 86.550,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr. José Sodário Viana, e pela contratada, empresa 
Century Solutions Ind Com. Imp. Exp. Ltda. ME, o Sr. Rogerio Francisco Blumer. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 294/2015 (PMP 32425/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 28/12/2017, ao contrato 288/2015, que cuida 
de “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura 
securitária para veículos ofi ciais, pertencentes a frota municipal, pelo período de 12 
meses”, para prorrogação até 28/12/2018, assinando pela contratante o Sr. Josue  
Bondioli Junior, e pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais, a Sra Marta Wouters Montoya e o Sr. Eduardo de Oliveira. 

PREGÃO Nº 202/2013 (PMP 25824/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 08/12/2017, ao contrato 224/2013, que cuida 
de “Contratação de empresa especializada em seguro para os veículos pertencentes 
a frota da Secretaria de Saúde e Promoção Social”, para prorrogação até 26/12/2018, 
assinando pela contratante a Sra. Valeria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a Sra Marta Wouters Montoya e o Sr. 
Eduardo de Oliveira. 

COMUNICADO

Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro 
Atanázio em Pindamonhangaba SP, CNPJ - 08.451.922/0001-27. 
Declara que o funcionário Matheus Rodrigues de Almeida com 
CTPS Nº 022350 - 0400 - SP, RG Nº 45.187.074-8, está ausente do 
emprego desde o dia 19/02/2018, confi gurando assim Abandono 
de Emprego, de acordo com as leis trabalhistas vigentes. 

COMUNICADO

O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber 
que se encontra disponível para venda, no Polo Regional do Vale do Paraíba 
- Setor de Fitotecnia, 600 (Seiscentas) estacas de gliricídia de Comprimento 
- 1,0 - 1,5 m - e Diâmetro: > 5 cm. Os produtos estarão disponíveis a partir do 
dia 16 de Abril de 2018, até o dia 14 de Dezembro de 2018, de Segunda a 
Sexta Feira das 08:00 às 11:00 h e das 13:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida 
Dr. Antônio Pinheiro Júnior n.4009 - Bairro Ponte Alta - CEP: 12.412.010 - 
Cidade: Pindamonhangaba/SP - Tel.: (12) 3642-1823. Para a aquisição dos 
produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para 
certifi car-se da disponibilidade. Processo 3.971/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 055/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) INCORPORADORA 
PINUS LTDA,   responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, 
S/NR. Bairro MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110904006000,  quadra 
08,  lote 06,  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 056/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MAURICIO ALVES ,   
responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/NR. Bairro 
MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110904006000,  quadra 08,  lote 06,  
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 057/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) ORLANDO ALVES 
CARNEIRO,   responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/
NR. Bairro MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110904076000,  quadra 
08,  lote P-08,  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 058/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) JOSE RIBEIRO 
AGUIAR NETO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, 
Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que 
efetue a construção de calçada  do referido imóvel e desobstrução da mesma , no 
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501703-90.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Claudinei Gomes Eduardo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Claudinei Gomes Eduardo
Documentos da Executada: CPF: 185.779.768-07
Execução Fiscal nº: 1501703-90.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 13820
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$932,39

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501703-90.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Claudinei Gomes Eduardo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Claudinei Gomes Eduardo
Documentos da Executada: CPF: 185.779.768-07
Execução Fiscal nº: 1501703-90.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 13820
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$932,39

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501730-73.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Ailton Rangel dos Santos Bebidas Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Ailton Rangel dos Santos Bebidas Me
Documentos da Executada: CNPJ: 04.142.764/0001-72
Execução Fiscal nº: 1501730-73.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:2010,2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14733
Valor da Dívida: R$1.014.01

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501730-73.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Ailton Rangel dos Santos Bebidas Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Ailton Rangel dos Santos Bebidas Me
Documentos da Executada: CNPJ: 04.142.764/0001-72
Execução Fiscal nº: 1501730-73.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:2010,2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14733
Valor da Dívida: R$1.014.01

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DO 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA (CMGP), dentro das atribuições que lhe compete 
o Decreto nº 5.487 de 12/01/18; CONVOCA todos os Munícipes e entes interessados 
para AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada na data de 10/04/2018, às 18h, no Auditório 
do Paço Municipal, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do 
Cardoso, Pindamonhangaba/SP. Para Manifestação referente ao projeto realizado pela 
Empresa EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA – EPP, sobre 
a Gestão, Manutenção, Modernização, Operação e Manutenção do Sistema de Iluminação 
Pública do Município de Pindamonhangaba. 
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

RESOLUÇÃO nº 4 DE 23 DE MARÇO DE 2018

O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DO 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA (CMGP), dentro das atribuições que lhe compete o 
Decreto nº 5.487 de 12/01/18; torna público que recebeu da empresa EXATI TECNOLOGIA 
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP, com sede na Rua Joaquim de Mattos 
Barreto, 478 - CEP 82.200-210 – Curitiba - PR, inscrita no CNPJ nº 18.434.112/0001-16, 
o projeto de Gestão, Manutenção, Modernização, Operação e Manutenção do Sistema de 
Iluminação Pública do Município de Pindamonhangaba.

Os estudos apresentados pela autorizada, poderão ou não, ser utilizados pela Administração 
conforme Resolução nº 01 de 15/01/2018 e conforme o art. 14, item XIV e art. 16 da Lei 
Municipal nº 6.075 de 20/12/2017, fi cando estabelecido que: 

- O presente projeto será levado a Audiência Pública conforme determina Resolução nº 03 
de 12 de Março de 2018.
- O prazo para entrega dos estudos cumpriu-se o estipulado na Resolução nº 02 de 16 de 
Janeiro de 2018.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA – PPP 
DATA: 22.03.2018 
LOCAL: Secretaria de Gabinete - Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, 1400 Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba Estado de São Paulo. 
PRESENTES:
1. Secretário de Gabinete: Fabiano Vanone 
2. Secretário de Negócios Jurídicos: Anderson Plínio da Silva Alves
3. Secretário de Fazenda e Orçamento: João Carlos Muniz
4. Secretária de Infraestrutura e Planejamento: Marcela Franco Moreira Dias 
5. Secretário de Desenvolvimento Econômico: Marcelo Ribeiro Martuscelli
ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, 
passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta 
do documento emitido ad referendum (i): apresentação da resolução nº 3, de 14 de 
Março de 2018 que altera a Resolução nº 01 de 15 de janeiro de 2018, substituindo 
o Art. 6ª que regulam a publicação da aprovação de MIP (Manifestação de Interesse 
Privado) e a disponibilização para que outros interessados apresentem caso haja 
interesse com mesmo objeto, e também na mesma resolução cria-se o art. 8ª que 
trata da publicação de um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), sempre 
que entender necessário será publicado um chamamento público para o objeto 
especifi cado; (ii):apresentação para seleção e votação da escolha do servidor público 
de carreira que irá compor este conselho; Data de Encerramento MIP e da Audiência 
Pública (iii): apresentação do encerramento do período de recebimento de MIP, já 
que o mesmo cumpriu seu prazo de abertura e vigência e também da apresentação 
de data para audiência Pública;
DELIBERAÇÃO: Encerrado o debate e prestados os esclarecimentos necessários, 
anunciou-se o nome do servidor público de carreira Jálissen Pereira Duarte para 
compor o conselho, o Presidente do CGP submeteu a matéria à deliberação dos 
Conselheiros presentes.
Deliberações Finais: Decidiram os conselheiros aprovar por unanimidade a ordem do 
dia item (i) e (ii) no item (iii) decidiu-se que o conselho aprova a data de encerramento 
da MIP para 23/03/2018 e para a Audiência Pública a data de 10/04 às 18:00h no 
Auditório do Paço Municipal, para manifestações de interessados ao referido objeto.

Fabiano Vanone, Presidente
Subscrevem a ata os demais Conselheiros presentes: 

Anderson Plínio da Silva Alves
João Carlos Muniz

Marcela Franco Moreira Dias
         Marcelo Ribeiro Martuscelli 
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sportesE
“Domingo no Parque” 
acontece neste fim de semana

Peneira sub12 de futebol acontece neste sábado

“João do Pulo” 
tErá ‘aulão’ dE 
Zumba nEsta sExta

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

o Parque da Cidade recebe, 
neste domingo (25), das 14 às 
18 horas, a terceira edição do 
“Domingo no Parque”. o obje-
tivo é promover uma tarde com 
diversas atividades para a po-
pulação participar com a famí-
lia e amigos.

Para quem gosta de esportes, 
o evento receberá a primeira 
competição de velo (velocida-
de) na recém inaugurada Pista 
de Pump track. a competição 
começa às 14 horas, e as moda-
lidades disputadas serão:  skate, 
bmx e mtb, nas categorias fe-
minino e masculino.

a competição consiste na 
volta mais rápida, sendo crono-
metrado o tempo de largada e 
chegada. Para os atletas que de-
sejam se aventurar e participar 
da experiência, as inscrições se-
rão gratuitas, porém limitadas, 
começando 12 horas e encerran-
do às 13h30.

após a competição, a pro-
gramação continua com show 
da banda filhos da Pátria, às 17 
horas.

 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 irá sediar a 
gincana este ano, tendo como 

representante a escola munici-
pal elias bargis. a meta é arre-
cadar 50 toneladas de arroz.

“o objetivo é oferecer mais 
opções de lazer para a popula-
ção, e proporcionar uma tarde 
de domingo em família gostosa 
e cheia de atividades. o parque 
é um local agradável e repleto de 
atrativos. os eventos realizados 
no ano passado foram um su-
cesso, esperamos a participação 

de todos novamente”, comentou 
o coordenador de eventos, ri-
cardo flores.

além das atrações e da pre-
sença do fundo social, o Depar-
tamento de meio ambiente es-
tará no local realizando doação 
de mudas.

o Parque da Cidade oferece 
diversas atrações para a famí-
lia, como pista de caminhada 
e corrida, bicicletas gratuitas, 

trilhas em contato com a na-
tureza, mesas para piqueni-
ques, bebedouros inclusive 
para cães, playgrounds para as 
crianças, mesas de jogos, área 
de estacionamento, além das 
recém inauguradas pista de 
Pump track, e as duas quadras 
de areia uma para futebol e ou-
tra para vôlei, sendo uma op-
ção para passeio durante todos 
os dias da semana.

neste sábado (24), a semelp 
– secretaria municipal de es-
portes e lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba realiza pe-
neira para atletas de futebol  da 
categoria sub 12 masculino. o 
intuito  é selecionar atletas para 
a disputa do campeonato pro-
movido pela associação Paulista 
de futebol.

os interessados devem com-
parecer às 8h30 no estádio 
Dr. antônio Pinheiro Júnior, o 
campo da ferroviária, no bair-
ro boa vista. Para participar 
da seleção, os atletas precisam 
comparecer de short, meias e 

chuteira, além de apresenta-
rem o comprovante de endere-
ço e o rG. a peneira contempla 

os nascidos em 2006 e 2007, 
aqueles que ainda não comple-
taram 12 anos.

Nesta sexta-feira (23), o CE “João do Pulo” terá 
um super “aulão” aberto de zumba com a profes-
sora Vívan Puppio. Será às 19 horas, na quadra 
externa e, em caso de chuva, será transferido para 
o salão de ginástica. O “aulão” tem entrada gra-
tuita e todos estão convidados a participar.

Vívian Puppio “comanda” as aulas de Zumba

Divulgação

Divulgação

Divulgação

a equipe de ciclismo da 
semelp Pindamonhangaba 
participou, no domingo (18), 
da Primeira etapa  do Cam-
peonato vale-paraibano, em 
são José dos Campos.

Pindamonhangaba ficou 
com o quinto lugar na ca-
tegoria Juvenil, com nico-
las Henrique, integrante da 
equipe semelp. também 
fizeram parte da equipe os 
atletas: Paulinho, Carlos 
bambam e José lucas na ca-
tegoria sênior a.

Equipe de ciclismo semelp participa 
do Campeonato Vale-paraibano

Ciclismo vai em busca de mais medalhas e troféus

Divulgação

neste domingo, a recém-inaugurada pista de pump track recebe a primeira competição de VElo a partir das 14 horas
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Arquivo Pessoal

Parabéns

Muita felicidade para o aniversariante desta sexta-feira, dia 23 de 
março, o jornalista Pepe, da Rádio Difusora. Recebe o abraço de seus 
amigos e colegas de imprensa.

Muita plenitude!

Imenso sucesso e muita felicidade para o estudante de 
Publicidade e Propaganda, Leonardo Vargas. Sua amiga 
Dayane, em nome de todos os colegas, deseja bons aprendi-
zados na vida do ariano aniversariante do dia 21 de março.

Feliz Aniversário

Felicidade para a fi sioterapeuta dra. Mônica Marceli, que comemorou 
aniversário no dia 22 de março, recebendo o abraço de todos os seus cole-
gas e pacientes da Azzera Clínica. Parabéns!

Divulgação

Comemorando aniversário

Parabéns para Rodrigo Hipólito, aniversariante do dia 22 de março. 
Ele recebe o carinho de sua esposa Camila e do fi lho João Vitor, de toda a 
família e amigos.

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Felicidade

Tudo de bom para o jornalista Lucas Rodrigues, da rádio Ótima, que comemora ani-
versário nesta sexta-feira, dia 23 de março. Seus amigos e colegas de imprensa desejam 
muita felicidade.

Tudo de Bom

Felicidades para Willian 
Siqueira, que comemora ani-
versário no dia 25 de março, 
recebendo o abraço dos fami-
liares e amigos. Parabéns!

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal


