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Pindamonhangaba: Parque da
Cidade receberá “Cãominhada”
Akim/AgoraVale

Apaixonados por cães
poderão levar seus pets
ao Parque da Cidade para
caminhar ao ar livre e
praticar atividades, no dia
22 de setembro (sábado),
quando acontecerá uma
“Cãominhada”.
Organizada pela coordenadoria de Eventos da
Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com o Fundo Social de
Solidariedade e a ‘Adote’,
a “Cãominhada” tem por
objetivo reunir – em clima
de celebração –, proprietários de cachorros.
Além da integração e
lazer, a atividade cultural
busca conscientizar o público contra o abandono
de animais. O evento também será mais uma oportunidade para divulgar a
campanha de castração
gratuita que a Prefeitura de Pindamonhangaba
fará no mês de setembro.
PÁGINA 3

O momento da “Cãominhada” está previsto para acontecer às 15 horas

Unidade do Senac Pinda oferece
curso de formação para recreadores
Divulgação

FIM DE
SEMANA TEM
“ENCONTRO DE
ANTIGUIDADES”
EM PINDA

Com as festas de ﬁm de ano
e o período de férias se aproximando, as empresas especializadas em promover atividades
de lazer e de entretenimento já
começam a buscar interessados

PÁGINA 2

em integrar seu quadro de recreadores.
Pensando nisso, a unidade
do Senac em Pindamonhangaba promoverá uma capacitação
para aqueles que ‘trabalham

brincando’. O curso terá início
na próxima segunda-feira (17),
e seguirá até novembro.
A qualiﬁcação oferecida pela
instituição tem carga horária de
160 horas e apresentará aos alu-

O recreador pode atuar em festas infantis, buﬀet,
hotéis e shoppings, entre outros locais

“CAMPANHA
DE VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA”
PROSSEGUE NA
CIDADE
PÁGINA 3

SINDICATO
RURAL REALIZA
PALESTRA
GRATUITA SOBRE
PRODUÇÃO
LÁCTEA
PÁGINA 5

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
15º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

26º

UV 9
Fonte CPTEC/INPE

nos técnicas de acolhimento de
pessoas, planejamento, elaboração e execução de programações
recreativas.
PÁGINA 5
Divulgação
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Editorial
Doe um livro!
O talentoso escritor Carlos Drummond
de Andrade já dizia que: “Há livros
escritos para evitar espaços vazios na
estante”.
Visando preencher esse “vazio”, quatro
bibliotecas públicas de Pindamonhangaba
estão recebendo doações de livros para
enriquecer os acervos de suas unidades.
Os interessados podem realizar as
entregas presencialmente nas unidades do
Araretama; do Castolira; do Bosque da
Princesa e de Moreira César.
Se você tem obras literárias em casa
que não estão sendo usadas, faça essa
gentileza pela educação e pela cultura do
seu município: nunca permita que ocorra
o “vazio literário”, doe um livro. Leia um
livro!

Fim de semana tem evento de antiguidades em Pinda
Divulgação

“V Encontro de Antiguidades” começará neste sábado, no Shopping Pátio Pinda

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Selos, canetas, moedas e outros objetos
antigos estarão permeando nostalgia e resgate
histórico no “V Encontro
de Antiguidades”. A exposição aberta ao público
ﬁcará no Shopping Pátio
Pinda a partir das 15h
deste sábado (15) até a
segunda-feira (17). Quem
passar pela mostra pode-

rá conferir a variedade de
artigos e os colecionadores ainda poderão adquirir ou trocar itens.
Os clientes do centro
de compras pindense terão a oportunidade de
conferir peças raras e
antigas durante o horário de funcionamento
habitual do estabelecimento. Inclusive, será
possível embolsar artefatos e levá-los para
casa. E interessados em

expor suas coleções e
realizar trocas com outros colecionadores poderão levar seus objetos
no evento.
Os proprietários de
canetas, moedas antigas
e atuais, selos, miniaturas e cartões postais e
telefônicos, entre outros
artigos,
comparecerão
ao local para contar a
história de suas coleções
e desperta o imaginário
dos visitantes.

Cande Blanco

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.

EXPERIÊNCIA VIVIDA E DIVIDIDA. PARTE 3
Quando - 3 a 11 de agosto
de 2018.
Onde - País – Peru / Província de Loreto / Cidade
– Iquitos / Bairro – Belén /
Selva Amazônica.
Depois de ter contado um
pouco do lugar onde ﬁquei
este tempo agora continuo a
falar das experiências.
Depois de começarmos a
trabalhar, logo nos primeiros dias, pude sentir a força do palhaço, mesmo sem

estar com meu personagem
oﬁcial, (faltou um pouco de
comunicação mais assertiva
logo após minha inscrição
no festival falando sobre o
que deveríamos levar), criei
alguns personagens com o
que tinha e com o que acabei
comprando para compor e
dar conta as trocas de roupa
por causa do calor, alguns
não se importavam muito
com isso, mas eu tinha que
trocar de roupa 2 ou 3 ve-
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zes por dia, pois tenho uma
intensa transpiração e em
Iquitos foi dobrado ou triplicado, sei que era muita
transpiração, há ponto de
nos dois primeiros dias, ter
os sintomas de desidratação,
mas como no grupo tinha
médicos, não tive maiores
problemas.
Superado os pequenos
desaﬁos, começamos os
trabalhos e algumas novas
experiencias, utilizar o personagem ou melhor a ﬁgura
do palhaço para atuação e
intervenção na comunidade,
visitando inicialmente uma
casa onde prepararíamos a
Humicha (árvore de celebração, tipo nossa arvore de
natal) e ver como as pessoas
nos recebem bem, gostam de
nossa visita, pedem por ela e
sentem-se alegres com isso e
comemoram.
A conversa ﬂui como se
fossemos amigos há tempos,
contam felizes suas adversidades e desaﬁos, como os
tem, mas em geral não reclamam.
Os ﬁlhos a volta, brincam
com pequenos animais como
gatos e cachorros e muitos
brinquedos improvisados, o

que adorei ver, pois na minha infância criava os brinquedos, hoje nossas crianças
têm tudo muito automático
e brinquedos cada vez mais
tecnológicos, na minha visão
falta um pouco da criatividade que vi ali. Poucas crianças
com celular, que alegria.
Outro atendimento que
me cativou foi a escuta ativa,
o que eles chamam de Atendimento de Saúde Mental,
onde nós palhaços (sem o
nariz) sentamos e atendemos pessoas da comunidade com nossa escuta real,
elas sentam a nossa frente
e perguntamos o que elas
querem nos contar e elas
começam a falar, chorar,
contam tudo, a violência
doméstica, o buling na escola, os problemas em arrumar dinheiro, o problema
para cuidar e criar os filhos,
uau, como tem desafios e
como somos felizes em nossas vidas por mais simples
que possam ser.
Nos deparamos com
problemas sérios de alcoolemia, drogas, violência,
etc. Temos que nos restringir a ouvir e dar pequenos
conselhos de tomada de de-

cisão, não podemos indicar
nada e não podemos agir
pelas pessoas, muito menos tentar fazer um tipo de
atendimento que por não
sermos técnicos não nos
permitimos, mas fazemos
o que podemos, ouvimos,
abraçamos e damos uma
palavra amiga e ao final um
amuleto de gratidão por
ter compartilhado sua vida
conosco, por ser um povo
muito católico, damos um
cordão com a medalha de
nossa senhora de Guadalupe, por ser muito cultuada
no país, sem o simbolismo
religioso que ela carrega,
mas uma pequena lembrança de nossa conversa,
uma âncora para aqueles
momentos de falta de fé e
de entusiasmo ela possa se
lembrar que ainda existem
pessoas que a querem bem
no mundo. Ao final de nossa jornada também ganhamos uma medalha e hoje a
tenho com alegria.
A dança nos integra
muito à comunidade, utilizamos da Murga como nossa integradora. Uma dança

tradicional da Argentina e
Uruguai, levada à Iquitos
pelos festivais, se tornou
um grande atrativo para
adultos, crianças e jovens
dançarem juntos e nós palhaços também, é uma dança forte e exaustiva, mas
muito aglutinadora.
Com os pequenos, atividades de canto e desenhos,
para contar um pouco de
suas vidas através de estímulos visuais. E por falar
em visual, duas ações noturnas utilizamos do visual,
uma cessão de cinema com
filmes de curta duração
do “Festival de Cinema de
Lima” e um festival de música, proporcionado pelos
palhaços músicos do grupo.
Eram muitos e com vários
instrumentos, desde percussão à metais. Aproveitando a brisa fresca da noite os locais se divertiram e
se informaram, pois, parte
dos vídeos de curta duração
eram educacionais e muito
bem feitos e agradáveis de
assistir.
Não tem jeito, acho que
vai ter a parte 4. Até lá.
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Cidade

Pinda tem “Cãominhada”
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CAMPANHA DE
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
PROSSEGUE NA CIDADE

Reprodução/internet

Animais de mais quatro bairros serão
atendidos na próxima semana

Divulgação

Momento de diversão entre pets e seus donos ocorrerá no Parque da Cidade
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A coordenadoria de
Eventos da Prefeitura de
Pindamonhangaba, em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade, e a
Adote promoverão uma
“Cãominhada”, no Parque da Cidade, no dia 22
de setembro, sábado.

Os apaixonados por
‘cãezinhos’ poderão levar
seus pets ao Parque da
Cidade para caminhar ao
ar livre, além de praticar
atividades. O evento possui o intuito de reunir,
em clima de celebração,
diversos
proprietários
de animais. O momento
da “Cãominhada” está
previsto para acontecer

Reprodução/internet

Encontro artístico busca expansão da modalidade
pelo município

às 15 horas. O coordenador de Eventos, Ricardo
Flores, explica que esta
será mais uma oportunidade para divulgar a
campanha de inscrições
para castração gratuita
que a Prefeitura de Pindamonhangaba fará no
mês de setembro.
Além de proporcionar
descontração para o pú-

blico, esta edição da atividade cultural possui o objetivo de conscientizar o
público contra o abandono de animais. A voluntária da causa animal, Ana
Luisa, relata que a expectativa para este evento é
que as pessoas se sensibilizem com a vida animal
e evitem o maltrato e o
abandono.

performances do festival.
O evento, que durou
cerca de 15 dias, contou
com diversas companhias
de teatro de todo País que
se apresentaram na cidade. “Foi lindo! Foi gigante!
Acredito que alcançamos
ainda mais do que um dia
imaginamos.
Conseguir
conectar ponta a ponta do

Conﬁra a premiação:
Categoria Infantil
1º lugar - Espetáculo “O Bicho que ajudou o Homem”- Cia Pó de Estrela – Mauá - SP
2º lugar - Espetáculo “Tem frufru nesse angu!” Cia “UTA”- Salto de Pirapora - SP
3º lugar - Espetáculo “O Dragão Verde”- Cia Sarapós – Sarapuí - SP
Melhor Direção
Jason Martins - Espetáculo “O Bicho que ajudou o Homem”- Cia Pó de Estrela Mauá - SP
Melhor Atriz
Lays Cardinali - Espetáculo “Tem frufru nesse angu!” Cia UTA - Salto de Pirapora - SP
Melhor Ator
João Paulo dos Anjos -Espetáculo “Tem frufru nesse angu!” Cia UTA - Salto de
Pirapora - SP
Melhor Atriz Coadjuvante
Flávia Cesar- Espetáculo “Tem frufru nesse angu!” Cia UTA - Salto De Pirapora - SP
Melhor Ator Coadjuvante
Luis Gustavo - Espetáculo “O Bicho que ajudou o Homem”- Cia Pó de Estrela –
Mauá - SP
Revelação
Heloise Lotério- Espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”- Cia Salete de
Teatro - Novo Horizonte - SP
Melhor Sonoplastia
Vinicius Neves, Adrian Souza e Jason Martins - Espetáculo “O Bicho que ajudou o
Homem”- Cia Pó De Estrela - Mauá - SP
Melhor Iluminação
Antonio Bucca e Victor Castioni -Espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinha”Novo Horizonte - SP
Melhor Maquiagem
Marcello Saturno- Espetáculo “Tem frufru nesse angu!” Cia UTA- Salto de Pirapora - SP
Melhor Figurino
Cia Pó de Estrela - Espetáculo “O Bicho que ajudou o Homem”- Mauá - SP
Melhor Cenograﬁa

Segundo o diretor da
Vigilância Epidemiológica, Rafael Lamana, mais
de 23 mil animais devem
ser vacinados; até o momento foram imunizados 6.348. Lamana destaca que a raiva canina
ou felina é transmitida
a seres humanos por vírus presente na saliva ou
na secreção dos animais
contaminados. Uma vez
transmitida a seres humanos, não há registro
na literatura de cura. Em
todos os casos levaram o
paciente a óbito.
Em Pindamonhangaba, há somente um registro de raiva felina, em
2016. O cronograma da
Vigilância Epidemiológica
busca atender todas as localidades da cidade, sendo
casa a casa na zona rural
e em pontos próximos na
zona urbana.

Festival “Pinda Hip Hop” acontece na cidade
COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR
GOBBO
***
O quarto “Pinda Hip Hop”
acontecerá no dia 23 de setembro,
no Teatro Galpão, às 14 horas.
O encontro busca fortalecer e
divulgar este gênero artístico,
que não se limita a apresentações
musicais, mas se expande a outras
manifestações como a dança e
o grafismo (que nessa ocasião
não acontecerá por se tratar de
um local fechado). As demais

modalidades poderão ser vistas no
evento.
A ideia é que, não somente os
admiradores desse movimento
artístico acompanhem o evento,
mas toda a população para
possibilitar um novo olhar sobre
essa arte. No evento, o público
poderá acompanhar a batalha de
MC’s e de break dance, show de rap e
roda de freestyle. Para o organizador,
DJ Célio Lopes, o encontro contribui
com a visibilidade e abrangência do
hip hop.

Melhores performances são premiadas no “Festil”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
Depois de 19 apresentações teatrais, o “21º
Festil - Festival de Teatro
Estudantil” se encerrou
em Pindamonhangaba, no
último ﬁm de semana, no
Teatro Galpão. O “Festil”
terminou com a premiação
dos melhores diretores e

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
As equipes da Vigilância Epidemiológica da
Prefeitura darão prosseguimento à vacinação
antirrábica nos bairros
Cidade Jardim, Vila Rica,
Castolira e Vila São Benedito, na próxima semana.
A imunização acontecerá
das 8 às 16h30.
A vacinação no centro
comunitário do Cidade
Jardim será na terça-feira
(18), na rua Professor Wilson Pires César; na Vila
São Benedito, também na
terça-feira, na praça em
frente à unidade de saúde.
Na quinta-feira (20), no
Vila Rica, na avenida Abel
Correa Guimarães; e também na quinta-feira, no
Castolira, na travessa das
ruas Pastor José de Freitas e Syllas Brandão.

país e promover um intercâmbio entre os alunos foi
incrível. Eles puderam ﬁcar
pela cidade, conhecer os
outros trabalhos do festival
e isso enriquece demais a
vivência teatral dos estudantes e atores. Tivemos
também oﬁcinas no Senac
que foram importantes e
trouxeram uma bagagem

artística ainda maior para
cada participante”, aﬁrma o
organizador do evento, Renan Teixeira.
O diretor de Cultura, Alcemir Palma, destaca que
o “Festil” contribuiu para
que a formação cultural do
público seja fortalecida, em
especial entre os estudantes de Pinda.

Jason Martins e Virgilio do Nascimento - Espetáculo “O Bicho que ajudou o Homem”- Cia Pó de Estrela- Mauá - SP
Categoria Adulto – Teatro Na Escola
1º lugar – Espetáculo “A hora e vez de Augusto Matraga “- Grupo TENSA - SP
2º lugar - Espetáculo “18 de agosto”- Cia Teatral Filosoﬁa de Coxia - SP
3º lugar - Espetáculo “X- de outra forma que não com os Olhos”- Teatro Singular – SP
Melhor Direção
Juliana Franco - Espetáculo “A hora e vez de Augusto Matraga “- Grupo TENSA - SP
Melhor Atriz
Gabriela Miranda- Espetáculo “A hora e vez de Augusto Matraga “- Grupo TENSA - SP
Melhor Ator
Lucas Carapós - Espetáculo “A hora e vez de Augusto Matraga “- Grupo TENSA - SP
Melhor Atriz Coadjuvante
Stefany Viegas- Espetáculo“A hora e vez de Augusto Matraga “- Grupo TENSA - SP
Melhor Ator Coadjuvante
Danilo Carvalho - Espetáculo “18 de Agosto”- Cia Teatral Filosoﬁa de Coxia - SP
Revelação
Prêmio Especial de Pedagogia do Teatro- Espetáculo To Be Or Not Tubiacanga Oﬁcina dos Arteiros- São Paulo
Melhor Sonoplastia
Grupo Entrecena - Espetáculo Aves de Arribação - São Luís - MA
Melhor Iluminação
Simone Roppa Costa- Espetáculo “O Mistério da Meia Noite”- Grupo Atuarte - Boa
Vista do Baricá - RS
Melhor Figurino
João Ewerton - Espetáculo Aves de Arribação- Grupo EntreCena -São Luís - MA
Melhor Cenograﬁa
GRUPO ENTRECENA- Espetáculo Aves de Arribação -São Luís - MA
Prêmio Especial – Presença Cênica
Matheus André Luf- Espetáculo “O Mistério da Meia Noite”- Grupo Atuarte - Boa
Vista do Baricá - RS
Brenda Camargo – Espetáculo “São Cipriano” Cia Teatral 04 Cantos – Quadra - SP
Categoria Adulto – Escola de Teatro

O “Pinda Hip Hop” contará
com a presença do mestre de
cerimônia Enigê, do Dj Rboy
e o encerramento ficará por
conta da artista Killa Bi, de
Pindamonhangaba, e que vem
representando muito bem a cena
do rap nacional, com originalidade
no melhor estilo golden era. Sendo
que, o festival é gratuito e aberto
ao público. O Teatro Galpão está
localizado na rua Luiza Marcondes
de Oliveira, 2.750 - Parque das
Nações.

Divulgação

Espetáculo
“18 de
agosto” da
Cia. Teatral
Filosoﬁa
de Coxia
foi um dos
ganhadores

1º lugar – Espetáculo “PAULICÉIA DESVAIRADA” Teatro Brancaleone e Teatro Didático da UNESP - São Paulo
2º lugar - Espetáculo “ANIMALES” – Coletivo AniMales- UNICAMP- Campinas - SP
Melhor Direção
Wagner Cintra- Espetáculo “PAULICÉIA DESVAIRADA” Teatro Brancaleone e Teatro
Didático da UNESP - São Paulo
Melhor Atriz
Catarina Eichenberger - Espetáculo “AniMales” Coletivo AniMales - UNICAMP- Campinas – SP
Melhor Ator
Luan Assunção - Espetáculo “AniMales” -Coletivo AniMales UNICAMP- Campinas – SP
Melhor Atriz Coadjuvante
Mel Grilo - Espetáculo “AniMales”- Coletivo AniMales- UNICAMP- Campinas – SP
Melhor Ator Coadjuvante
Felipe da Silva - Espetáculo O Mito do Sísifo- Cia Contramão - Taubaté - SP
Revelação
Pesquisa de Linguagem - Espetáculo O Mito do Sísifo- Cia Contramão - Taubaté – SP
Melhor Sonoplastia
Diego Altraus- Espetáculo “PAULICÉIA DESVAIRADA” Teatro Brancaleone e Teatro
Didático da UNESP - São Paulo
Coletivo Animales- Espetáculo “AniMales” - Coletivo AniMales – UNICAMP Campinas – SP
Melhor Iluminação
Wagner Cintra - Espetáculo “PAULICÉIA DESVAIRADA” Teatro Brancaleone e Teatro
Didático da UNESP - São Paulo
Melhor Maquiagem
Coletivo Animales - Espetáculo “AniMales”- UNICAMP - Campinas – SP
Melhor Figurino
Coletivo Animales- Espetáculo “AniMales”- UNICAMP - Campinas – SP
Melhor Cenograﬁa
Teatro Brancaleone e Teatro Didático da Unesp - Espetáculo “PAULICÉIA DESVAIRADA”- São Paulo
Apreciação População Troféu “Luiza Bartholomeu”
Espetáculo “Animales” – Coletivo Animales- UNICAMP - Campinas – SP
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oder Legislativo
P
Câmara aprova crédito especial de R$ 200 mil para
aplicação na Cultura e a Concessão da Medalha
“Mérito Athayde Marcondes” à Banda Euterpe
A atleta pindamonhangabense Luciana Siqueira Paulo recebeu Diploma de
“Honra ao Mérito”, proposto pelo vereador Carlos Moura – Magrão,
pelas conquistas obtidas no atletismo nacional
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Pindamonhangaba realizou na segunda-feira, dia 10 de setembro a
30ª Sessão Ordinária no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”.
Na Ordem do Dia constaram
duas proposituras, aprovadas por unanimidade.
O Projeto de Lei n°
104/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito
adicional especial”, no valor
de R$ 200 mil reais recebeu
10 votos favoráveis e nenhum
contrário. O referido projeto propõe a abertura de um
crédito adicional especial no
valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), na Secretaria Municipal da Educação e
Cultura, no Departamento
de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de
Cultura, referente ao Convênio n° 2018CV00010 ﬁrmado com o Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Cultura, visando a transferência de recursos ﬁnanceiros à
realização do projeto “Edital
Linguagens Artísticas”.
Outra proposta aprovada,
o Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018, de autoria
do vereador Renato Nogueira
Guimarães – Renato Cebola
(PV), “Concede a Medalha de
Mérito Athayde Marcondes”,
à Corporação Musical Euterpe, em virtude a sua grandiosa participação na tradição
histórica do povo Pindamonhangabense e região, através da música e ações sociais.
Banda Euterpe
A Corporação Musical
Euterpe, que segundo a mitologia grega signiﬁca: Deusa
da poesia lírica e tem como
símbolo a ﬂauta, teve sua
fundação atribuída ao Maestro João Batista de Oliveira,
conhecido por João Pimenta,
no dia 22 de agosto de 1825.
Foi criada de junções de músicos de outras bandas que
foram extintas naquela época. A história é rica de grandes e gloriosos momentos. A

A CÂMARA

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
31ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
17 de setembro de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 43/2018, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo
da Lei n° 3.966, de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as
Gratuidades e Descontos no Transporte Coletivo de Passageiros no Município
de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.
Emenda n° 03/2018 – Ver. Carlos Moura – Magrão

Banda Euterpe já tocou no
Rio de Janeiro a convite do
Imperador do Brasil D. Pedro II; Em 07 de janeiro de
1899 executou pela primeira
vez o Hino de Pindamonhangaba-SP composto pelo Maestro João Gomes de Araújo
em frente ao Paço Municipal;
Apresentou-se em 1958, para
o então governador Jânio
Quadros; Participou de um
dos mais famosos programas de rádio que já existiu, o
“Lira de Xopotó”, da extinta
Rádio Nacional, no Rio de
Janeiro. Essa apresentação
memorável aconteceu no dia
07 de março de 1964. A história desta grandiosa Corporação é muito vasta, são
inúmeras apresentações, viagens, elogios, homenagens,
diplomas, troféus, etc. que
até se perdem no decorrer de
189 anos. A banda de música
Euterpe, uma das mais antigas do Brasil, representa um
símbolo vivo da tradição de
seu povo. É mensageira da
poesia do lugar onde nasceu,
por meio de retretas na praça, ou no caminhar garboso
de seus músicos pelas ruas da
“Princesa do Norte”. Ela continua despertando o interesse dos mais jovens. Esse poder de rejuvenescimento é o
segredo de sua longevidade.
A atual diretoria da Euterpe
acredita que um patrimônio
como esse que representa a
quase bicentenária corporação, necessita de constante
oxigenação. Patrimônio his-

VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
DE

INFORMA QUE O ACESSO AO

I NFORME - SE PELO TELEFONE : (12) 3644-2284 OU
E- MAIL : INFORMATICA @ CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

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

tórico do município, do Vale
do Paraíba e do Brasil, a Banda Euterpe possui 80% de
seus integrantes na faixa dos
14 e 20 anos. Atualmente, a
Corporação Musical Euterpe
possui 30 músicos, um maestro e dez aprendizes. Tem em
execução um projeto social:
“Projeto Banda de Aprendizes da Corporação Musical
Euterpe”, que visa formar
jovens músicos para integrarem o quadro de membros da
Corporação. A intenção da
Corporação é divulgar ainda mais a música em nosso
município e, principalmente,
focar o ensino musical para
formação de novos talentos
em nossa cidade. A Corporação Musical Euterpe possui
um calendário cultural junto
ao Departamento de Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba-SP, onde realiza
várias apresentações artísticas e cívicas.
“Honra ao Mérito”
O vereador Carlos Moura
– Magrão (PR), presidente
da Câmara, é o autor do Requerimento nº. 1.548/2018,
de 03 de julho de 2018, aprovado por todos os parlamentares, que concede o Diploma
de Honra ao Mérito à atleta Luciana Siqueira Paulo,
Campeã da Meia Maratona
do Circuito Oscar Running
2018; Tricampeã da Virada
Joseense 2015, 2016 e 2017;
4ª colocada na Prova General Salgado (Taubaté); Bicampeã da Meia Maratona
de Caraguá 2017 e 2018; 10ª
colocada geral feminino na
Maratona do Rio de Janeiro e 5ª colocada na Corrida
Troféu da Independência
do Brasil 2018 - São Paulo,
elevando o nome de Pindamonhangaba no pódium esportivo, representando com
dignidade o atletismo de

nossa cidade. A atleta recebeu o seu Diploma de Honra
ao Mérito das mãos do Presidente Carlos Moura – Magrão, autor da homenagem,
que leu a biograﬁa da atleta e
fez as Honras da Casa.
Luciana Siqueira Paulo
Nascida em Pindamonhangaba, em uma família
simples, com 11 irmãos, passou sua infância e adolescência morando na Fazenda Bela
Vista, onde seu pai trabalhava como retireiro. É casada
há 20 anos com Robson, tem
2 ﬁlhos Luiz Otávio de 23
anos - psicólogo e Raíssa de
15 anos. acharel em educação
física, atualmente é professora na Escola Arte e Vida;
atua no projeto Aula Extra
Tenaris Confab e também na
Academia Oxy, onde dá aulas
de corrida de rua. É atleta há
10 anos, participando de várias competições, atualmente está entre as melhores do
Brasil ocupando a 8ª colocação no ranking brasileiro.
Luciana é Campeã da Meia
Maratona do Circuito Oscar
Running 2018; Tricampeã da
Virada Joseense 2015, 2016 e
2017; 4ª colocada na Prova
General Salgado (Taubaté);
Bicampeã da Meia Maratona de Caraguá 2017 e 2018;
10ª colocada geral feminino
na Maratona do Rio de Janeiro e 5ª colocada na Corrida Troféu da Independência
do Brasil 2018 - São Paulo,
elevando o nome de Pindamonhangaba no pódium esportivo, representando com
dignidade o atletismo de
nossa cidade.
Para Luciana, “Essa paixão pela corrida que nos
move, sempre. As vezes a
perna está cansada, percurso
difícil, porém o coração nos
faz seguir em frente”.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

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

II. Projeto de Lei n° 106/2018, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP – Agência
de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de
garantia e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 107/2018, do Poder Executivo, que “Denomina de
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO SANT’ANA a praça localizada entre
a Avenida Benedito Bernardo e a Rua Raul Rabello, no Residencial Cícero
Prado, no Distrito de Moreira César, e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 108/2018, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP – Agência
de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de
garantia e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018.
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 43/2018 - Esta
propositura altera o Art. 3° da Lei n° 3.966, de 28 de novembro de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3° Para os Estudantes e
Professores que comprovadamente frequentem ou lecionem em cursos
regulares de ensino da educação básica, compreendendo desde a
educação infantil até o ensino médio, passando pelo ensino fundamental e
também do ensino superior, será concedido desconto de 50% (cinquenta
por cento) na compra da cartela de passes da Empresa Concessionária
do Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros.”, que
visa adequar a terminologia utilizada na Lei 3.966/2002 à legislação
educacional, a qual passou a ser descrita nos termos da Lei de Diretrizes
e Bases (artigo 4° da Lei Federal n° 9.394/1996).
Projeto de Lei nº 106/2018 - O presente projeto propõe a revogação da
Lei n° 6.154, de 12 de julho de 2018 e edição de nova lei com o texto
adequado às exigências do Programa do Desenvolve SP, visando instruir
o processo de contratação de operações de crédito até o montante de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) destinado ao recapeamento asfáltico da
cidade. O referido Projeto de Lei autoriza o município de Pindamonhangaba
a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São
Paulo -, operações de crédito com outorga de garantia.
Projeto de Lei nº 107/2018 - Trata-se da denominação de “Maria da Paz
do Nascimento Sant’ana” a praça localizada entre a avenida Benedito
Bernardo e a rua Raul Rabello, no Residencial Cícero Prado, no Distrito
de Moreira César.
Projeto de Lei nº 108/2018 - Esta propositura propõe a revogação da
Lei n° 6.155, de 12 de julho de 2018 e edição de nova lei com o texto
adequado às exigências do Programa do Desenvolve SP, visando instruir
o processo de contratação de operações de crédito até o montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado a aquisição de máquina
pavimentadora asfáltica, no âmbito da Linha Via SP.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 06, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Medalha de Mérito Athayde Marcondes.
VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedida a MEDALHA DE MÉRITO ATHAYDE MARCONDES à
CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE, em virtude a sua grandiosa participação na tradição
histórica do povo pindamonhangabense e região, através da música e ações sociais.
Art. 2° A entrega da medalha, de que trata o artigo anterior, ocorrerá em data a
ser agendada pelo autor da homenagem.
Art. 3° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018.
Vereador CARLOS MOURA – MAGRÃO
Presidente
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018, de autoria do Vereador Renato Nogueira
Guimarães – Renato Cebola
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

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

Queremos ouvir sua voz!
Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2018
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Sindicato Rural realiza palestra gratuita sobre produção láctea
O especialista em Sistema Intensivo a Pasto com
Suplementação
(Sips),
Wagner Beskow, trará
a experiência adquirida
na Nova Zelândia, maior
exportador de lácteos do
mundo, para o Vale do Paraíba. Na próxima segunda-feira (17), às 19 horas,
ele realizará uma palestra
gratuita, no Sindicato Rural de Pindamonhagaba,
sobre o sistema de produção que busca a máxima
eﬁciência econômica aliada ao embasamento técnico para manutenção de
exigência nutricional para
o gado de padrão Holandês, de alto potencial produtivo.
O Sips visa o máximo
desempenho dos animais

Reprodução/Internet

Tema da oﬁcina de Wagner Beskow
abordará produção láctea
em pastoreio, objetivando que as vacas em lactação tenham o máximo de
consumo diário do que há
de melhor em uma planta
forrageira, a lâmina foliar

verde. O uso de um concentrado de qualidade é
indispensável neste sistema, e possibilita que a
produção vá além do volume conferido pelo con-

sumo do pasto. A partir
disso, o palestrante traz
a experiência do sistema
de produção neozelandês,
posto que vem desenvolvendo um trabalho nos
três estados do Sul brasileiro, onde, recentemente,
foi criado a Aliança Láctea
Sul, com o objetivo de se
tornarem exportadores de
produtora lácteos. Todo
o sistema de produção é
aliado a políticas públicas para promover maior
competitividade no mercado internacional.
Sobre o palestrante
Wagner Beskow é engenheiro agrônomo formado pela UFPL, com
mestrado e doutorado
(PhD) em manejo de sistemas pastoris pela Mas-

Senac Pindamonhangaba
oferece formação para recreador
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
Com as festas de ﬁm de
ano e o período de férias se
aproximando, as empresas
especializadas em promover atividades de lazer e
entretenimento já começam a buscar interessados
em integrar seu quadro
de recreadores. Por isso, a
unidade do Senac em Pindamonhangaba promoverá uma capacitação para

aquele que trabalha brincando. O curso terá início
já na próxima segundafeira (17) e seguirá até novembro.
Hotéis, shoppings, cruzeiros marítimos e buﬀets
são alguns dos segmentos
que oferecem oportunidades para um proﬁssional
especíﬁco: o recreador. A
qualiﬁcação na área oferecida pela instituição de
ensino pindense terá car-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

ga horária de 160 horas
e apresentará aos alunos
técnicas de acolhimento
de pessoas, planejamento,
elaboração e execução de
programações recreativas.
As aulas serão desenvolvidas de segunda a quintafeira, das 8h30 às 12h30, a
partir do dia 17 de setembro até 27 de novembro
de 2018. Os ensinamentos
englobarão instruções sobre adaptação de público,

utilização de materiais, caracterização de espaços e
cálculo de prazos e custos.
As inscrições no curso
livre “Recreador” do Senac devem ser feitas pelo
Portal: www.sp.senac.br/
pindamonhangaba. Mais
informações estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico, no telefone
3521-8500 e na própria
unidade, situada na Rua
Suíça, 1.255 – Santana.

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

CONVOCAÇÃO – 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2018 (PMP 24354/2018)
Para “contratação de empresa especializada para execução de serviços
complementares de obras e engenharia nas áreas externas de diversas creches,
sendo: Lote 01: Creche Arco Íris; Lote 02: Creche Centro; Lote 03: Creche Crispim;
Lote 04: Creche Parque das Palmeiras; Lote 05: Creche Liberdade; Lote 06: Creche
Mantiqueira”, com entrega dos envelopes até dia 02/10/18 às 14h e início da sessão
às 14h30.

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 “16ª Reunião
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir:

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 082/2016 (PMP 9496/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 29/04/2018, ao contrato 087/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de biópsia
de próstata conduzida por USG”, para prorrogação até 29/04/2019, e reajuste de
2,0748%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 42.212,29,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Pró Imagem Ltda, o Sr Fernando Henrique Aldemundo Pereira, e o Sr Antônio Carlos
Messias.

Leitura e Aprovação de Ata;
Confirmação das Comissões de Eleição do Conselho Tutelar 2019;
Confirmação da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Organização dos Aditamentos de outubro;
Informes gerais.

Data: 18/09/2018 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:Auditório da Prefeitura Municipal

PREGÃO Nº 133/2016 (PMP 13963/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 07/08/2018, ao contrato 188/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar,
constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), centrifugação,
secagem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia”, para prorrogação até
19/11/2018, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa R L Soares de Arruda Lavanderias ME, o Sr Rodolfo Lois Soares de Arruda.

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

 Apresentação de Estudos para solução arquitetônica construtiva da Igreja e
Capela de Santana
 Informes Gerais
Data: 20/09/2018 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local:
Palacete 10 de Julho / Pindamonhangaba
A reunião será aberta a convidados, em particular o Pároco Padre Gonçalves,a
Comunidade do bairro de Santana e ao público em geral

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
“Há livros escritos para
evitar espaços vazios na
estante”, já escreveu o icônico Carlos Drummond de
Andrade. O espírito dos
locais destinados à leitura
é preenchido justamente
pelo embasamento textual
e conceitual advindo dos

volumes ocupantes de prateleiras. De tal modo que,
quatro bibliotecas públicas
de Pindamonhangaba estão
abertas para o recebimento
de doações de materiais. Os
interessados podem realizar as entregas presencialmente e consultar informações por contato telefônico
ou eletrônico.

Unidades receptoras
Biblioteca Pública Municipal Vereador Rômulo Campos
D’Arace
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 483 – Bosque da
Princesa. CEP: 12401-32
Telefone: (12) 3643-2399 / 3645-1701
E-mail: biblioteca@pindamonhangaba.sp.gov.br
Biblioteca Pública Municipal Maria Bertha César
Rua Dr. Gonzaga, s/n – Moreira César. CEP: 12440-200
Telefone: (12) 3637-4400
E-mail: biblioteca.moreiracesar@gmail.com
Biblioteca Pública Municipal do Castolira
Rua Iracema Pereira Resende, 215 – Castolira. CEP:
12405-480
Telefone: (12) 3645-5991
E-mail: biblioteca.castolira@gmail.com
Biblioteca Pública Municipal do Araretama
Rua Cássio Pires Salgado, 150 – Nova Esperança – Araretama - Pindamonhangaba / SP – Cep: 12426-270
Telefone: (12) 3643.4501
E-mail: biblioteca.araretama@gmail.com

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LUIS CARLOS PINTO e s/m FRANCISCA
ISABEL AFONSO PINTO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos
endereços indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 177.205, e atendendo
ao requerimento da credora ﬁduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF,
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 6.939,33 em
13/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento
de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº 855553429576,
ﬁrmado em 12 de junho de 2015, garantido por alienação ﬁduciária, registrado sob
nº 02 na matrícula nº 62.787, tendo por objeto o imóvel situado na RUA LETÍCIA
BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 15, BLOCO 15, CONDOMÍNIO MORUMBI,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. O prazo para pagamento da dívida
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da 8ª Reunião ordinária de 2018 , cuja pauta vem a seguir:

01

Atividades em comemoração ao dia da árvore.

Data: 21/09/2018 (sexta-feira)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 123/18 - LIMPEZA

Horário:
Primeira chamada: 09:15
Segunda chamada: 09:30

Local: Praça Monsenhor Marcondes

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente

Bibliotecas municipais
aceitam doações da
comunidade

Agindo no presente - construímos o futuro

CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Extraordinária - 2018

Pauta:

Journal of Dairy Science
(EUA).
Atualmente é pesquisador, consultor e sócio
-administrador da Transpondo. É criador do Sips
(Sistema Intensivo a Pasto
com Suplementação) que
vem sendo usado com sucesso em todo Brasil.

Conselho de Defesa do Meio Ambiente

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na
data e local abaixo indicados, à“1ª Reunião Extraordinária – 2018”, cuja pauta
vem a seguir:

sey University (Nova Zelândia), reavaliados pela
Esalq/USP e UFPEL. É
ex-professor da UFPEL
(Gestão Agroindustrial)
e URI (Administração
Rural e Agronegócio) e
ex-pesquisador da CCGL
TEC (antiga Fundacep).
Foi revisor cientíﬁco do

Frederico L. A. Gama
Presidente

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) AGRO
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA
FRANCISCO BUENO GARCIA LEMES, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município
sob a sigla: SO110104031000, Quadra 05, Lote 135, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
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Arquivo pessoal

Nathalia e Catarina
Parabéns, saúde e luz
para a mamãe Nathalia e
a ﬁlhinha Catarina, aniversariantes deste mês de
setembro. Nathalia nesta
sexta-feira, dia 14, e Catarina no dia 22. A benção do
“vovô nº 3” (Altair, Tribuna)
à netinha Catarina.

S ociais

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Sucesso e
bênçãos

Um proﬁssional
criativo!

Para o superfotógrafo Rafael Yugi,
aniversariante do
dia 13 de setembro.
Sua esposa Katiele, seus amigos e
familiares desejam
bênçãos, conquistas,
novos prismas e muito foco, sempre.

A casa da dona Ivani está
em festa: seu ﬁlho, Frankillyn
Yorioka (publicitário na
Communicare) completa mais
um ano de vida nesta sexta-feira, 14 de setembro. Toda a sua
(grande) família e amigos desejam bênçãos inﬁnitas e muita
luz para os novos 365 dias.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Paz e sabedoria
É o que desejamos para Fabiano
Vanone (Secretaria
de Gabinete), aniversariante desta
sexta-feira, 14 de
setembro. Que seu
novo ciclo seja
repleto de saúde, de
bênçãos e de muita
paz. São desejos dos
seus amigos e familiares, em especial,
do seu ﬁlho Giovane
e do seu pai Orestes
(foto), da sua mãe
Edna e da sua namorada Amanda.

Mêsversário
Muita saúde, paz e felicidade para a pequena Soﬁa que completou
dois meses de vida no dia 9 de setembro. E também muita luz para a
mamãe Anna Flávia e para -o papai Nicholas na criação da lindinha!

DESFILE
SETEMBRO
DESFILE
DE 7DEDE7 DE
SETEMBRO

Os desﬁles em Moreira César (dia 6) e na praça Sete de Setembro (dia 7) renderam muitos cliques. Conﬁram alguns deles!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

