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Moreira César: Castração gratuita 
acontece no próximo fi m de semana

A castração de cães e de 
gatos, programada para 
acontecer em Moreira César 
será neste fim de semana, na 
praça do Cisas, das 8 horas 
às 16h30. 

O serviço de castração é 
gratuito e destinado a cães 
e gatos de moradores do 
município, com objetivo à 
identificação e ao controle 

populacional dos animais em 
Pindamonhangaba.

Esta é a segunda ação de 
castração promovida pela 
Prefeitura por meio do De-
partamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde – 
Vigilância Epidemiológica. A 
primeira foi no bairro Arareta-
ma e esta abrange o Distrito de 
Moreira César. PÁGINA 3

Divulgação

Nesta semana, a 
delegação de Pindamo-
nhangaba, com cerca 
de 250 pessoas, chegou 
a São Carlos, interior 
de São Paulo, para a 
82a edição dos “Jogos 
Abertos” – evento es-
portivo que começou 
nessa terça-feira (13).

As equipes compostas 
por atletas e técnicos 

de modalidades como 
atletismo, basquete, 
futsal, natação e ginás-
ticas artística e rítmica 
começaram a se acomo-
dar aos alojamentos.

A boa classifi cação de 
Pindamonhangaba nos 
“Jogos Regionais” levou 
a cidade à disputa dos 
“Jogos Abertos”.

PÁGINA 6

FESTIVAL AGITA “ESCOLAS 
DE ESPORTE” DA CIDADE

As “Escolas de Esporte” da 
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer de Pindamonhanga-
ba promoveram, no último fi m 
de semana, um “Festival de Es-
portes” abrangendo a disputa de 

diversas modalidades.
Os locais que ofereceram 

práticas esportivas na cidade 
foram: Centro Esportivo “João 
do Pulo”; ginásios dos bairros 
Tabaú e Cidade Nova.

O Festival é importante para 
o envolvimento entre os alunos 
dos centros esportivos, para a 
socialização e para o fortaleci-
mento das modalidades envol-
vidas. PÁGINA 7

“Festival de Esportes” contribui para socialização e para o fortalecimento das modalidades envolvidas 

Divulgação

Divulgação

Pinda chega a São Carlos para a 
“82ª edição dos Jogos Abertos”

PROJETO EM 
BIBLIOTECAS LEVA 
CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL 
PARA ALUNOS

PÁGINA 5

PÁGINA 2

PINDA TERÁ NOVOS 
“COMBATENTES 
MIRINS” CONTRA O 
AEDES AEGYPTI

Praça do Cisas 
receberá 
castração gratuita 
de cães e de gatos
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 VINICIUS DE MO-
RAIS (1913-1980), o 
grande escritor da exal-
tação da mulher, foi uma 
fi gura marcante na nos-
sa literatura. Soube, de 
maneira lírica, escrever, 
cantar e fazer a arte do 
amor tipicamente sensu-
al. Esse homem extraor-
dinário  foi poeta que tudo 
viveu e sentiu: diplomata, 
boêmio escritor e amante 
das mulheres. Deixava-se 
envolver pelas suas pai-
xões, prova disso foram os 
seus casamentos (nove ve-
zes). Foram suas esposas: 
Beatriz de Azevedo Melo, 
Regina Pederneiras, Lila 
Bôscoli , Lucinha Proen-
ça, Nelita de Abreu Rocha, 
Cristina Gurjao, Gesse 
Gessy, Marta Rodrigues e 
Gilda de Queirós Matoso.

Na sua carreira como 
poeta, teve infl uência  do 
poeta francês Rimbaud 
(1854-1891) razão pela 
qual Vinicius passou da 
Poesia Metafísica para a 
Poesia do Cotidiano.

 Voltamos ao ques-
tionamento sobre a PAI-
XÃO. Para o fi lósofo 
existencialista francês  
Maurice Merleau Ponty 
(1908-1961), autor de FI-
LOSOFIA DA PERCEP-

marcoeusebio.com.br

Divulgação

ÇÃO, pela paixão, se re-
tiram os véus das coisas 
como mero objeto, por-
que, para ele, o homem 
torna-se corroído pela 
ânsia de ser e possui, nele 
mesmo, a necessidade de 
preencher o vazio desse 
objeto inacabado. Para Vi-
nicius, a paixão  acontecia 
pela transitoriedade e o 
risco. Parece que tinha ra-
zão, pois para o grande es-
critor Carlos Drummond 
de Andrade, ele “Foi o 
único poeta brasileiro que 
teve a coragem de viver 
sob o signo da paixão”. As-
sim como Merleau Ponty 
que tinha a noção de que 
a sensibilidade mostra- se 
na atitude do corpo, co-
tidianamente, em cada 
ato, seria este um espaço 
do ser que sente e vai ser 
sentido, o grande Vinicius, 

no seu fazer poético, enfo-
cando a mulher do mundo 
real e corpóreo, estabelece  
uma comunhão com o co-
tidiano. Daí entendermos 
que, nas suas múltiplas 
visões de mulher, e, de-
dicando grande parte de 
suas obras a ela, enalte-
ce, de maneira magistral, 
e fi gura feminina vítima 
de tanta opressão, pre-
conceito e injustiça. Dessa 
maneira, ao enfocar a sua 
paixão - maior - a mulher 
fez com que, num processo 
de dissecção, descobris-
se os mistérios existentes 
na fi gura feminina, como 
desejos e anseios reprimi-
dos, recriando- a, desde a 
mulher submissa, objeto 
de desejo à endeusada. 
Não  podemos olvidar um 
fato importante: o poeta 
tinha um amor plural que 

se estendia aos familiares, 
amigos, e trazia consigo o 
desejo de ser amado por 
todas as mulheres, de ser 
amigo de todos os homens.

Era um poeta muito 
ciente  do vazio existen-
cial do ser humano, mas, 
mesmo assim, celebrava 
a vida com as mais diver-
sas paixões: pela beleza,  
pelo álcool ,pela música, 
pelo amor, pelo exílio. 
Na sua linguagem vol-
tada para o real, vamos 
destacá-lo compondo po-
emas líricos decorrentes 
da sua experiência coti-
diana, do seu encontro 
entre o transcendental e o 
humano. Nesse momento, 
vemos Vinicius compon-
do os sonetos que fi caram 
para sempre: SONETO 
DO AMOR, SONETO DA 
FELICIDADE, SONETO 
DO AMOR TOTAL E SO-
NETO DA SEPARAÇÃO. 
Neles, o excepcional po-
eta revela verdades ínti-
mas captadas em instan-
tes mágicos de reflexão e 
de emoção. Esse homem, 
Poeta do Amor Impossí-
vel, para quem as pai-
xões triunfavam sobre a 
razão, viveu para amar 
e... amou incondicional-
mente!

Pinda terá novos “Combatentes 
Mirins” contra o Aedes aegypti

Feriado prolongado tem “Kirtan 
Fest Brasil” em Pindamonhangaba

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Quem passar pela ro-

dovia Tamoios, caminho 
para aqueles que preten-
dem ir até o Litoral Norte 
durante o feriado desta 
semana, poderá fazer uma 
parada para se imunizar 
contra a febre amarela. 
Nesta quarta-feira (14) 
e também na quinta-fei-
ra (15), a estrada terá um 
posto de vacinação insta-
lado no Serviço de Atendi-
mento ao Usuário sentido 
Caraguatatuba, no km 19.

No pré-feriado, o ser-
viço acontecerá das 13 às 
18 horas, Já no dia da Pro-
clamação da República, 
o atendimento será das 8 
às 17 horas. Ao longo do 
percurso, haverá placas 
informativas e painéis 
luminosos avisando os 
motoristas da oferta da 
vacina. A iniciativa é da 

Secretaria de Estado da 
Saúde, em parceria com 
a Secretaria de Estado de 
Lógica e Transportes, da 
Concessionária Tamoios e 
dos municípios da região 
do Vale do Paraíba.

Números do estado de 
São Paulo

Em 2018, mais de 8 
milhões de pessoas já fo-
ram vacinadas contra a 
doença em todo o estado. 
Até 23 de outubro, hou-
ve 502 casos autóctones 
de febre amarela silvestre 
confi rmados e 175 deles 
evoluíram para óbitos.

No dia 5 de novembro, 
o Instituto Adolfo Lutz 
confi rmou uma morte por 
febre amarela na região do 
Vale do Paraíba. A vítima 
era um homem de 26 anos, 
morador de Cunha, que ha-
via se recusado a tomar a 
vacina e se infectou numa 
área rural onde trabalhava, 
em Caraguatatuba.

Com a chegada do ve-
rão, período de maior 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde e o Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, está re-
alizando o treinamento de 
gestores para a criação de 
novos polos de combaten-
tes mirins nas escolas.

A formação foi reali-
zada na última terça-fei-
ra (13), no auditório da 
Santa Casa, integrando o 
plano municipal de com-
bate ao inseto. “Devido ao 
sucesso do projeto-piloto 
implantado na escola mu-
nicipal Isabel Nogueira, 
no Crispim, pretendemos 
estender a iniciativa para 
todas as escolas e cmeis 
da Rede Municipal de En-
sino que se interessarem 

em participar”, explicou o 
diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.

Os combatentes mirins 
são estudantes da Rede 
Municipal de Ensino que 
ajudam no combate aos 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, tanto den-

tro da escola quanto na 
comunidade do entorno e, 
principalmente, por meio 
de ações em suas casas.

“As crianças são ótimas 
aliadas nas ações contra o 
mosquito, pois levam as 
informações para suas 
casas e ajudam na cons-
cientização de seus pais 
e familiares. E, principal-

mente no caso do aedes, 
toda a colaboração da co-
munidade é bem-vinda, 
pois a grande maioria dos 
criadouros se encontra 
nos quintais. Se cada um 
fi zer a sua parte, evitare-
mos doenças como den-
gue, Chikungunya, zika e 
até febre amarela”, expli-
cou Lamana.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
 O ano de 2018  está 

repleto de eventos espe-
ciais na Fazenda Nova 
Gokula. Isto porque, a 
maior comunidade Hare 
Krishna da América La-
tina está comemorando 
seu aniversário de 40 
anos. Neste fi m de se-
mana embalado pelo 
feriado nacional da Pro-
clamação da República, 
o local será a sede do 
“Kirtan Fest Brasil” de 

quinta-feira (15) a do-
mingo (18).

Como promoção das 
festividades de suas 
quatro décadas de exis-
tência, a Nova Gokula 
promoverá o festival 
internacional de músi-
ca devocional. O kirtan 
é um gênero musical 
com tema religioso ou 
ideias espirituais, em 
idiomas regionais in-
dianos. O evento con-
tará com convidados e 
apresentações relacio-
nadas ao tema.

Evento comemora aniversário de 40 anos da 
Fazenda Nova Gokula

Reprodução/internet

Rodovia Tamoios tem posto de vacinação 
contra febre amarela no pré-feriado

Serviço de imunização funcionará durante 
dois dias na estrada

Reprodução/internet

Auditório da Santa Casa sediou formação para expansão de grupos

Um plano de 
todos e para todos

 Com o papel de defi nir princípios e diretri-
zes para a ocupação ordenada do espaço ur-
bano, visando garantir o desenvolvimento da 
cidade de forma qualitativa, o Plano Diretor 
Participativo de Pindamonhangaba passará 
por uma revisão.

A elaboração dessa revisão será realizada 
entre novembro de 2018 e abril de 2019 por 
meio de um ‘Núcleo Gestor’ composto por pro-
fi ssionais de vários segmentos do Executivo, e 
criado pela prefeitura.

A participação da população nesta elabo-
ração, que compreende ofi cinas, audiências 
públicas e outros encontros, é de extrema im-
portância, pois é também por meio do Plano 
Diretor que se busca combater as possíveis 
desigualdades no município, implementando 
propostas para ordenamento territorial, com 
o objetivo maior que é a sustentabilidade e a 
melhora nas condições de qualidade de vida 
da população.

A atualização do Plano Diretor é lei. É ne-
cessária. Participe!
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Castração em Moreira César acontece 
neste � m de semana

Lançamento da “Revisão do Plano 
Diretor” será na próxima semana

Inscrições do vestibular das 
Etecs e da Fatec são prorrogadas

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A castração de cães e 

gatos programada para 
acontecer em Moreira Cé-
sar será neste fi m de sema-
na, na praça do Cisas, das 
8 horas às 16h30. Esta é a 
segunda ação de castração 
promovida pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde – Vi-

gilância Epidemiológica, 
abrangendo agora o Dis-
trito de Moreira César. 
Antes, o bairro Araretama 
havia sido contemplado.

As inscrições para a 
castração foram reali-
zadas anteriormente na 
Subprefeitura de Moreira 
César. O serviço de cas-
tração é destinado a cães 
e gatos com objetivo à 
identifi cação e ao controle 
populacional dos animais 
em Pindamonhangaba.

Para realizar a inscri-
ção, foi necessário que o 
proprietário do animal 
apresentasse comprovan-
te de endereço, cópia do 
documento pessoal com 
foto, além do preenchi-
mento da fi cha de inscri-
ção e termo de autorização 
cirúrgica. As inscrições e 
o procedimento cirúrgico 
não terão custos aos mu-
nícipes, que deverão estar 
atentos às recomenda-
ções do pré e pós-opera-

tório, garantindo assim 
a plena recuperação no 
animal.

No total, serão castra-
dos 240 cães e 120 gatos. 
As cirurgias serão reali-
zadas no sábado (17) e no 
domingo (18). De acordo 
com a Vigilância Epide-
miológica, a castração 
gratuita está sendo rea-
lizada por regiões da ci-
dade e, em breve, outras 
localidades serão con-
templadas. Cães e gatos do distrito serão atendidos na praça do Cisas

Pindamonhangaba 
fará a “Revisão do Plano 
Diretor” do município, e 
o lançamento ofi cial dos 
trabalhos será realizado 
na próxima quarta-feira 
(21), às 18 horas, no Au-
ditório do Senac.

O Plano Diretor Par-
ticipativo de Pindamo-
nhangaba visa a defi nir 
princípios e diretrizes 
para a ocupação orde-
nada do espaço urbano, 
com o objetivo de garan-
tir o desenvolvimento da 
cidade de forma quali-
tativa. A revisão do Pla-
no Diretor é uma obri-
gação legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto 
da Cidade) e que a cada 
10 anos deve ser atualiza-
do para que seus disposi-
tivos regulamentadores 
sejam revisados, na pers-
pectiva de combater as 
desigualdades na cidade, 
implementar propostas 
para ordenamento terri-
torial, proporcionar sus-
tentabilidade e melhores 
condições de qualidade 

de vida para a população.
Para a elaboração da 

“Revisão do Plano Dire-
tor” – que será realizada 
no período de novem-
bro/2018 a abril/2019 
–, a Prefeitura criou um 
Núcleo Gestor, composto 
por profi ssionais de vá-
rios segmentos do Exe-
cutivo.

“O Plano Diretor é um 
plano de todos e para 
todos”, garantiu a secre-
tária de Infraestrutura 
e Planejamento da Pre-
feitura, Marcela Franco. 
“Por isso, é de grande 
importância a presença 
e a participação dos mu-
nícipes, inclusive nas ofi -
cinas que realizaremos a 
partir do ano que vem”, 
explicou.

A população pode-
rá acompanhar todas as 
etapas do processo por 
meio do site da prefeitura 
e da página do ‘Facebook 
Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019’; e po-
derá, ainda, participar, a 
partir de janeiro, das ofi -

cinas que serão divididas 
em setores da cidade para 
colher informações sobre 
a realidade. No total, oito 
ofi cinas serão realizadas 
nas áreas rural e urbana. 
Após essa ação, serão re-
alizadas as audiências pú-
blicas, que contribuirão 
para a formatação do Pla-
no Diretor, antes de ser 
enviado para a aprovação.

A Secretaria de In-
fraestrutura e Planeja-
mento da Prefeitura está 
à frente da “Revisão do 
Plano Diretor”, por meio 

da empresa Geo Brasilis, 
vencedora do certame li-
citatório. O núcleo gestor 
contará com represen-
tantes ainda da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de 
Gestão e Articulação Po-
lítica, Secretaria de Ser-
viços Públicos, Secretaria 
de Negócios Jurídicos e 
Secretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Regula-
rização Fundiária. 

O site ofi cial do muni-
cípio é: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Seminário Técnico do Plano Diretor, realizado 
internamente, como preparativo para o evento de 
lançamento

Divulgação

Divulgação

Com vagas em 
Pindamonhangaba, 
processo deve ser feito 
pela internet até a 
próxima semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O prazo de inscrição para 
os processos seletivos das 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) e das Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) 
do Estado de São Paulo 
foi prorrogado até às  15 
horas da próxima segun-
da-feira (19). As duas ins-
tituições estão presentes 
em Pindamonhangaba e 
têm vagas abertas para es-
tudantes do município.

Para o primeiro semes-
tre de 2019, o “vestibuli-
nho” das três unidades da 
Etec em Pinda disponibili-
zam estudos de Adminis-
tração, Mecânica, Nutri-
ção e Dietética, Recursos 
Humanos, Logística, Co-
zinha, Serviços Jurídicos 
e Desenvolvimento de Sis-
temas. Podem se candida-
tar à seletiva, pessoas que 
concluíram o Ensino Fun-
damental e têm interes-
se em modalidades com 

Ensino Médio. Já os que 
pretendem fazer apenas o 
Ensino Técnico precisam 
ter concluído ou estar cur-
sando a partir do segundo 
ano do Ensino Médio.

As inscrições devem ser 
efetivadas pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br. 
Sendo necessário impri-
mir um boleto e pagar a 
taxa de R$ 30 em dinheiro 
em qualquer agência ban-
cária até o dia 19 de no-
vembro. O exame será no 
dia 16 de dezembro.

Em processo seme-
lhante, o cadastro para 
o vestibular da Fatec de 
ingresso no início do ano 
que vem deve ser realiza-
do, exclusivamente, pelo 
site www.vestibularfatec.
com.br, custa R$ 70, com 
pagamento até a mesma 
data. A oferta da unidade 
pindense abrange vagas 
para os cursos de Tecno-
logia: Manutenção Indus-
trial (noturno); Mecânica 
- Processos de Soldagem 
(matutino); Gestão de Ne-
gócios e Inovação (notur-
no); Processos Metalúrgicos 
(noturno) e Projetos Mecâ-
nicos (matutino). A prova 
será em 9 de dezembro.

Pinda realiza primeira feira regional “Arte Encanto” em dezembro

A reunião contou com a presença de diversos artesãos da cidade

P i n d a m o n h a n g a b a 
realizará nos dias 7, 8 e 9 
de dezembro, no Largo do 
Quartel, o “I Festival Regio-
nal Arte Encanto”, com a 
participação de artesãos de 
Pindamonhangaba e região, 
além de shows musicais. 

O evento é uma união 
entre o Fundo Social de So-
lidariedade e a Prefeitura, 
com apoio do Governo do 
Estado.

Na última quinta-feira 
(8), o prefeito Isael Domin-
gues e a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Cláudia Vieira Domingues, 
se reuniram com os arte-
sãos da cidade, no Palacete 
das Palmeiras, para anun-
ciar o evento em primei-
ra mão e convidar a todos 
para participarem.

Em setembro, o Fundo 
Social de Solidariedade do 
município, representado 
pelo presidente e pelo as-

sessor David Nerosi, havia 
participado de uma reu-
nião na Secretaria de Cul-
tura do Estado, em São 
Paulo, quando foram dis-
cutidas formas de bene-
fi ciar os artesãos de Pin-
damonhangaba e, a partir 
desta reunião, foi fi rmada 
a parceria e o Estado dis-
ponibilizará a estrutura de 
tendas e palco para a rea-
lização do Festival.

“Convidamos todos os 
artesãos a participarem 
deste Festival, porque a 
união de todos é funda-
mental para fortalecer-
mos o artesanato da ci-
dade e para que 2019 seja 
um ano de mais trabalho e 
mais valorização do traba-
lho de cada profi ssional”, 
disse a presidente do Fun-
do Social, Cláudia Vieira 
Domingues.

O prefeito vê o artesa-
nato como um importante 

meio de geração de em-
prego e renda, por isso, 
desde o primeiro dia da 
sua gestão está investin-
do em melhorias para os 
artesãos da cidade. “A 
organização dos artesãos 
é muito importante para 
que todos sejam benefi -
ciados. Todas as ações do 
Fundo Social de Solida-
riedade recebem o apoio 
da prefeitura, como a 
criação da loja no sho-
pping, a participação do 
artesanato em eventos da 
cidade e, agora, a criação 
de um ‘Festival Regional’ 
voltado para o artesana-
to, que será realizado em 
dezembro, no centro da 
cidade. Este evento benefi -
ciará toda a população com 
mais opção de compra para 
o Natal, gerando renda e 
movimentando ainda mais 
a economia”, comentou o 
prefeito. 

Artesãos de Pindamonhangaba e região 
participarão deste grande evento, que tem apoio do 
Governo do Estado, e será realizado no Largo do 
Quartel dias 7, 8 e 9 de dezembro

Divulgação
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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 César - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

Orador Oficial da sessão, Luiz Carlos Rodolfo

 Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Extrato do Contrato – 2018

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou na segunda-feira, dia 
15 de outubro, uma Sessão 
Solene em homenagem ao 
Dia do Professor, quando na 
oportunidade onze educa-
dores foram agraciados pelo 
trabalho realizado em prol 
da educação em nossa cida-
de. 

O evento foi realizado por 
força do Decreto Legislativo 
nº 09, de 19 de setembro de 
2005 e o Requerimento nº 
2.432/2018, de autoria do 
vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PR), que 
presidiu a Sessão, após aber-
tura realizada pelo presiden-
te Carlos Moura – Magrão 
(PR). 

A cerimônia contou com 

Professores são homenageados com 
Diplomas de Honra ao Mérito pela Câmara de 
Pindamonhangaba pela passagem do seu Dia

Legislativo condecorou àqueles que se notabilizaram na difícil e honrosa arte de ensinar, 
educar e formar cidadãos que construirão o futuro de nossa Cidade, nosso Estado e nosso País

a presença da Diretora Re-
gional de Ensino, professora 
Gicele de Paiva Giudice; o 
Secretário de Educação Júlio 
César Augusto do Valle, tam-
bém representando o prefei-
to Dr. Isael Domingues; o Se-
cretário de Esportes e Lazer, 
professor Everton Chinaqui 
de Souza Lima; o 2º Tenente 
Roberto Gutierre Silva, re-
presentando o comandante 
da 12º Companhia de Enge-
nharia de Combate Leve Ma-
jor Dan Milli Pereira, o pro-
fessor Oriovaldo Rodrigues, 
Supervisor de Ensino; a 
professora Gabriela Puppio, 
Diretora da Escola Criança 
e Companhia e o professor 
Luiz Carlos Rodolfo, Orador 
Ofi cial e os vereadores: Gis-
lene Cardoso – Gi (DEM), 
Jorge Pereira Alves – Jorge 

da Farmácia (PR), Renato 
Nogueira Guimarães – Re-
nato Cebola (PV), Roderley 
Miotto (PSDB), Rafael Goffi  
(PSDB) e Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas 
(PR).

Na oportunidade, foram 
homenageados e receberam 
Diplomas de Honra ao Méri-
to, pela comemoração do Dia 
do Professor, pela promoção 
da cidadania e por pautar 
sua vida pública e profi ssio-
nal no trabalho, nos princí-
pios éticos, na justiça social 
e na luta incansável pela 
construção de uma cidade 
mais justa, igualitária e fra-
terna por meio da educação, 
os seguintes educadores: 
Carmen Lucia Agostinho, 
Elaine Aparecida Antunes 
Ferreira,Julia Peternelli Mo-

reira Miguel, Luciana cistina 
da Silva, Marcus Roberto 
Rodrigues da Costa, Maria 
Lucia Nunes Prado, Marí-
lia Souza Fogaça Berthou, 
Patricia Cristina de Souza 
Carvalho,Renata Aparecida 
de Souza Carvalho, Taciane 
Fernanda Berthoud, Willie 
dos Santos Machado e Vera 
Helena do Nascimento Gal-
dino.

O Orador Ofi cial da Ses-
são, professor Luiz Carlos 
Rodolfo, iniciou sua fala di-
zendo que uma vez leu que: 
“Nós não nos tornamos pro-
fessor, nós nascemos profes-
sor”. Ele enalteceu os colegas 
de profi ssão falando de sua 
trajetória e o quanto é grato 
por isso. Destacou que tra-
balhou em fábrica por cinco 
anos, mas não se sentia feliz 

e a profi ssão o faz feliz dia a 
dia, pois desde criança dava 
aulas para seus colegas.

Rodolfo disse que quan-
do começou a lecionar em 
escola pública, no Eurípedes 
Braga, ouviu de sua dirigen-
te o seguinte conselho: que 
explicasse sua matéria, que 
se dedicasse e que conhe-
cesse bem seus alunos, e que 
isso o tem pautado nesses 
seus 27 anos e meio de ma-
gistério e que nunca teve ne-
nhuma difi culdade em sala 
de aula. Ele destacou ainda 
que, “Não somos professo-
res e alunos, somos amigos 
e isso que deixa nossa pro-
fi ssão mais grandiosa”. Fi-
nalizando enfatizou: “Nossa 
profi ssão faz muita diferença 
nesse caminho difícil, mas 
prazeroso. Nós fazemos a di-
ferença na vida dessas crian-
ças, desses jovens”, conclui.

Representando o prefei-
to Dr. Isael Domingues, o 
Secretário de Educação, Jú-
lio César Augusto do Valle, 
parabenizou, em nome do 
prefeito os homenageados 
dizendo que este é um mo-
mento de gratidão e refl exão 
profunda, citando uma frase 
do educador Paulo Freire, 
onde diz que: “Se a educa-
ção sozinha não transfor-
ma a sociedade, sem ela tão 
pouco a sociedade tem qual-
quer chance de mudar, de se 
transformar e se desenvol-
ver”.

A Diretora Regional de 
Ensino, Gicele de Paiva Giu-
dice, saudou os laureados 
destacando que “quando a 
gente quer, somos capazes”. 
Ela cumprimentou a todos 
os homenageados e profes-
sores presentes pela passa-
gem do seu dia e a grande e 
desafi adora missão, missão 
de educar, missão de ensi-

nar e a missão que se car-
rega do  exemplo de servir 
como base na formação dos 
seus alunos. A dirigente ain-
da deixou registrado a todos 
os educadores, uma men-
sagem de refl exão de Içami 
Tiba: “Dia dos Professores: 
não existe alguém que nunca 
tenha tido um professor na 
vida, assim como não há nin-
guém que nunca tenha tido 
um aluno. Se existem analfa-
betos, provavelmente não é 
por vontade dos professores. 
Se existem letrados é porque 
um dia tiveram seus profes-
sores. Se existem prêmios, 
é porque alunos superaram 
seus professores. Se exis-
tem grandes sábios é porque 
transcenderam suas funções 
de professores. Quanto mais 
se aprende, mais se quer en-
sinar. Quanto mais se ensi-
na, mais se quer aprender”.

Em nome das institui-
ções de Ensino Particular, a 
Professora Gabriela Puppio, 
Diretora da Escola Criança e 
Companhia ressaltou que “se 
sente honrada em fazer par-
te desta homenagem àqueles 
que iluminam nossa educa-
ção. Nossa profi ssão não é 
fácil, mas tenho certeza que 
Deus escolheu as pessoas 
certas para desempenhar 
esse papel com tanta dedi-
cação. Parabéns a todos os 
Professores!”.

Ao concluir a Sessão, o 
vereador professor Osvaldo 
Macedo Negrão agradeceu a 
presença de todos, autorida-
des, familiares e público pre-
sentes, em especial a todos 
os homenageados, dizen-
do-lhes que, “a partir desta 
data, todos eles entraram 
para o rol da fama entre os 
grandes e eternos nomes que 
escreveram a rica história da 
nossa Princesa do Norte”. 

Acima, as autoridades e convidados oficiais na Mesa Diretora, na foto maior, os 
docentes homenageados na Sessão Solene em comemoração ao Dia do Professor 2018 

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI 
- EPP
CONTRATO Nº 09/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17 - PROCESSO DE COMPRA 
Nº 23/17 - 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 serviços de manutenção e suporte em sistema PABX digital Intelbras 
Impacta 220.
VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 09/2017 
por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 
25.09.2018 e termo fi nal em 24.09.2019. Fica alterado o valor mensal, a partir de 25.09.2018, 
de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) para R$ 1.123,41 (um mil, cento e vinte e três reais 
e quarenta e um centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual.  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos 
25.09.2017, neste ato aditado, que com as cláusulas acima não confl itarem.

ORDEM DO DIA

40ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 

no próximo dia 19 de novembro de 2018, segunda-feira, às 18 horas

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 58/2018, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Estabelecimentos que comercializam 
Gasolina informarem seus clientes se a Gasolina Comercializada é Formulada 
ou Refinada”.

 Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

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

Nota explicativa: O projeto em tela tem o propósito de proporcionar ao consumidor, 
o direito de saber qual produto realmente está adquirindo, podendo optar por aquele que 
acredita ter mais qualidade, estando ciente da diferença de preço, bem como da compo-
sição de uma ou outra, é que se apresenta a presente lei, em que os estabelecimentos 
comerciais, deverão a partir do momento em que a mesma entrar em vigor, informar aos 
clientes, as especificações do produto comercializado.
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Projeto em bibliotecas leva 
conscientização ambiental para alunos

Aprendizes da Euterpe fazem 
apresentação surpresa na prefeitura

Espetáculo convidado 
abre o “40º Feste”

“Menino 23: Infâncias 
Perdidas no Brasil” é 
a estreia da semana 
pelo “Cine Didum”

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A brinquedoteca da 

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, junto com a 
equipe da Casa Verde, 
apresentou a peça “Pre-
servar e cuidar, é só co-
meçar”, na Biblioteca do 
Castolira, no dia 31 de 
outubro. A apresenta-
ção faz parte do projeto 
“Brinquedoteca nas Bi-
bliotecas”, uma parceria 
realizada desde 2013, na 
qual uma apresentação 
ocorre por mês em algu-
ma das unidades literá-
rias da cidade.

Os alunos da Escola 
Municipal Julieta Rea-
le foram contemplados 
com o evento no fi m do 
mês passado e se diver-
tiram com a apresenta-
ção que trata de assuntos 

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Nesta quarta-feira 

(14), no Palacete Dez de 
Julho será exibido  o fi l-
me “Menino 23: Infân-
cias Perdidas no Brasil”, 
às 19 horas, gratuita-
mente. Distribuição do 
ingresso acontecerá a 
partir das 18h40 e serão 
apenas 50 vagas.

No documentário, 
o professor de história 
Sidney Aguilar desco-
bre durante uma aula, 
por intermédio de uma 
aluna, algo assustador: 
tijolos marcados com a 

suástica, o símbolo na-
zista, em uma fazenda 
da região. Determina-
do a descobrir a verda-
de por trás das peças, 
Sidney investiga e bus-
ca pistas para entender 
a fundo o que aconte-
ceu naquele lugar.

A exibição é uma 
parceria entre a Se-
cretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
com o projeto “Cine 
Didum” e Sessão Sesc. 
O Palacete 10 de Julho 
fi ca localizado na rua 
Deputado Claro César, 
33, centro.

Documentário nacional será exibido no 
Palacete 10 de Julho

sustentáveis importan-
tes como a economia de 
energia, o uso consciente 
da água, os descartes dos 

lixos em locais corretos, a 
reciclagem, entre outros. 
O projeto será encerrado 
este ano, próximo ao fi m 

do mês, no dia 28 (quarta-
feira), com a apresentação 
da peça na biblioteca do 
Araretama.

Na terça-feira (13), comemorou-
se o “Dia da Gentileza”. Por isso, os 
aprendizes da Corporação Musi-
cal Euterpe fi zeram uma pequena 
apresentação no hall superior da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
para prestação de contas ao CM-
DCA/FUMCAD, surpreendendo e 
atraindo a atenção de funcionários 
e munícipes que passaram pelo 
prédio.

A Corporação Musical Euterpe 
agora tem seu próprio site, onde 
podem ser conferidas mais informa-
ções sobre os trabalhos realizados 
pela instituição, além da agenda com 
as próximas apresentações dos músi-
cos. O endereço eletrônico é o www.
euterpemusical.com.br. Músicos fi zeram a trilha sonora do “Dia da Gentileza” no local

“Brinquedoteca nas Bibliotecas” une diversão à educação em Pinda

Divulgação

O “40º Feste – Festival Nacio-
nal de Teatro” começa nesta quar-
ta-feira (14), com a apresentação 
do espetáculo convidado “Ledores 
do Breu”, às 20 horas, do grupo 
Cia. do Tijolo, de São Paulo. Antes 
da apresentação, o diretor de Cul-
tura da Prefeitura, Alcemir Palma, 
fará a abertura ofi cial do evento.

Indicado para maiores de 12 
anos, o drama pretende ser uma 
refl exão sobre as consequências 
do analfabetismo e, principalmen-
te, do analfabetismo funcional. A 
entrada é gratuita, mas os ingres-
sos devem ser retirados na bilhete-
ria do teatro a partir das 19 horas.

O “Feste” é realizado pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, sob 

“Ledores do Breu” dará 
início às apresentações 

do evento nesta 
quarta-feira (14)

Divulgação

coordenação do Departamento de Cultura, e se-
gue até o dia 25 de novembro, com espetáculos 
adultos, infantis, de rua e convidados. Todos 
com entrada gratuita. Confi ra a programação 
completa no site www.pindamonhangaba.sp.
gov.br.



Pinda chega a São Carlos para a 
“82ª edição dos Jogos Abertos”
Delegação com 250 pessoas representa a “Princesa do Norte” na competição

Colaborou Com o
texto: bruna Silva

nesta semana, a delegação de 
Pindamonhangaba chegou a São 
Carlos para a 82a edição dos “Jo-
gos abertos”.  as equipes com os 
atletas e técnicos de diversas mo-
dalidades esportivas começaram 
a se acomodar aos alojamentos.

Ginástica artística participa 
da “IV Etapa Troféu Destaque”

Boa classificação pindense nos “Jogos Regionais” garantiu vaga nos ‘Jogos Abertos’

Divulgação

Vôlei miRim Vence são José 
e conquistA A “copA VAle” 

A equipe feminina de 
vôlei mirim da Secreta-
ria de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba 
(Semelp) conquistou, 
no último domingo (11), 

a “Copa Vale”. A vitória 
veio através do placar 
final de dois sets a zero 
em cima do time de São 
José dos Campos. As 
meninas de Pindamo-

nhangaba fizeram uma 
grande campanha du-
rante todo o campeo-
nato, consagrando-se 
como campeãs invictas 
nesta competição.  

meninas pindenses derrotaram são José dos campos na final

Divulgação

Malha de Pindamonhangaba 
vence Manchester

o time de malha de Pinda-
monhangaba disputou, no úl-
timo domingo (11), o primeiro 
jogo da final do “Campeonato 
Paulista”, contra o manchester. 
o jogo terminou com o placar 

de 5x1 para a equipe pindamo-
nhangabense e lhe rendeu van-
tagem para a próxima disputa. 
a segunda partida: a decisão 
acontece ainda no fim deste 
mês, em São Paulo.

Vitória deu vantagem para equipe na segunda e decisiva partida

Divulgação

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

No último fim semana, a 
equipe masculina da Secretaria 
de esportes de Pindamonhan-
gaba participou da “iv etapa do 
troféu Destaque de Ginástica 
artística”, em indaiatuba.

o grupo representante de 
Pindamonhangaba conquis-
tou resultados positivos com os 
atletas: alowany tsubota, que 
ficou em 1º lugar nas argolas, 
1º no individual geral mesa, 2º 
no salto sobre a mesa, 2º nas 

paralelas e segundo na barra-fi-
xa; Rodrigo Bordão, 2º lugar no 
solo e 3º nas argolas; Wesley de 
Castro, 3º lugar na barra-fixa. 
Por equipes, os ginastas alowa-
ny, Rodrigo, Wesley, Alexandre 
e o técnico marcelo ronconi 
conquistaram a prata.

Houve também a premiação 
dos melhores ginastas e da me-
lhor equipe da temporada 2019 
da “liga estadual” da modalida-
de. Alowany, Rodrigo e Wesley 
foram destaques e Pindamo-
nhangaba sagrou-se bicampeã 
por equipe.

equipe masculina conquistou a prata na classificação geral

Desta vez, Pindamonhanga-
ba participa da competição com 
uma delegação de aproximada-
mente 250 pessoas, entre atle-
tas, técnicos e apoio, e disputa-
rá nas modalidades: atletismo, 
basquete, futsal, ginástica artís-
tica, ginástica rítmica, natação, 
capoeira, ciclismo, damas, han-
debol, malha, voleibol e xadrez. 

o evento esportivo começou 
nessa terça-feira (13).

Segundo a Secretaria de es-
portes, os classificados para os 
“Jogos abertos” são os muni-
cípios que foram bem coloca-
dos por modalidade nos “Jo-
gos regionais”, desta forma, 

os melhores colocados das oito 
regiões esportivas do estado de 
São Paulo, se classificam para os 
“Jogos abertos”.

“É muito positiva a participa-
ção de Pindamonhangaba nos ‘Jo-
gos abertos’, algumas modalida-
des foram classificadas nos ‘Jogos 

regionais’ e estamos fazendo de 
tudo para possibilitar a nossa ida. 
incentivar o esporte e a evolução 
desses atletas é sem dúvida uma 
enorme alegria. estarei torcendo 
por todos nas competições”, des-
taca o secretário de esportes, pro-
fessor everton Chinaqui.

Divulgação
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Festival agita “Escolas de Esporte” da cidade
Colaborou Com o 

texto: bruna Silva

No último fim de semana, as 
Escolas de Esporte da Semelp 
(Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer) promoveram em 
conjunto o “Festival de Espor-
tes” no qual houve disputas em 
diversas modalidades.

Os ginásios que oferecem 
práticas esportivas na cidade 
receberam atividades de ava-
liação. O sábado (10) começou 
agitado no Centro Esportivo 
“João do Pulo”. Às 8 horas, 
aconteceu a disputa do basque-
te feminino e masculino dos 
alunos até 10 anos. O basque-
te feminino Sub 13 entrou na 
quadra às 10 horas. E, durante 
a tarde, foi a vez do basquete 
masculino Sub 13. As partidas 
de handebol aconteceram no 
ginásio do Tabaú para jovens 
de 11 a 15 anos, enquanto no 
bairro Cidade Nova jogaram as 
crianças de 7 a 10 anos. Já no 
domingo (11), no Tabaú, crian-
ças de 7 a 10 anos participaram 
de jogos de futsal.

“O Festival de Esportes é 
muito importante para o en-
volvimento entre os alunos 
dos centros esportivos, para a 
socialização e fortalecimento 
das modalidades envolvidas. É 
um momento preparado com 
muito carinho para os alunos, 
para que eles se divirtam e se 
apaixonem pelo esporte! Cada 

“Projeto Capoeirando” realiza sua 7ª edição no Cmei Dr. Francisco Lessa Jr.

Nadadores de Pinda 
completam prova em Ubatuba

Basquete foi uma das modalidades praticadas na atividade municipal especial

sorriso, cada expressão de ale-
gria e conquista para nós, é 
muito gratificante e tenho cer-
teza que para os alunos e res-
ponsáveis também”, comenta 
a gestora de esportes, Priscila 
Mateus.

Divulgação

No último domingo (11), os 
atletas da equipe “Águas Aber-
tas” participaram da quarta eta-
pa do Circuito Petrobras Rei e 
Rainha do Mar, na praia de Ma-
randuba, em Ubatuba, no litoral 
paulista. Os resultados foram: 
Luiz Alberto, o “Betinho”, ficou 

em 2º lugar na categoria de 40 
a 45 anos na prova de 1 km; Le-
andro Lobato ficou em 1º lugar 
na categoria de 60 a 65 anos na 
prova de 1 km; Washington Oli-
veira ficou em 4ºlugar na cate-
goria de 25 a 30 anos na prova 
de 2,5 km.

Divulgação

Participação foi no Circuito Petrobras Rei e Rainha do Mar

Colaborou Com o 
texto: viCtor Gobbo

Na última sexta-feira 
(9), aconteceu o “7° Fes-
tival do Projeto Capoei-
rando” no Cmei (Centro 
Municipal de Ensino 
Infantil) Dr. Francisco 
Lessa Junior, situado no 
bairro Cidade Jardim. O 
projeto é conhecido pe-
los parceiros e comuni-
dade escolar, como uma 

ferramenta facilitadora 
no processo de ensino
-aprendizagem.

A Educação Infantil 
é uma fase de descober-
tas, e o uso da capoei-
ra como instrumento 
educacional estimula 
as crianças a ter res-
peito aos colegas, ética, 
autonomia, disciplina, 
além da alegria de se 
movimentar e se diver-
tir.  O evento contou 

com a participação de 
toda equipe escolar, da 
comunidade e do grupo 
“Capoeira Vida” condu-
zido pela “Mestre Mo-
ranguinho”, parceira do 
projeto desde o primei-
ro ano de execução.  

Profissionais aprovados farão atividades com crianças de escolas municipais

Divulgação

Processo seletivo do IEE está em fase 
de convocação dos selecionados

Colaborou Com o 
texto: viCtor Gobbo

O IEE (Instituto Esporte 
e Educação) está finalizando 
a primeira fase de seleção e 
atribuição de aulas nas es-
colas. No total, foram quase 
600 currículos enviados e 
analisados pela instituição 
para mais de 100 vagas ofe-

recidas para professores.
Todos que fizeram a prova 

e foram chamados para a 
entrevista estão sendo con-
vocados para a atribuição 
de aulas, que acaba nesta 
quarta-feira (14). Caso não 
haja preenchimento de todas 
as vagas, será realizada 
mais uma etapa de prova e 
entrevistas.

O instituto está contratan-
do profissionais para atuar 
nas escolas da Rede Municipal 
de Educação de Pindamo-
nhangaba. As vagas dispo-
níveis são para coordenador 
pedagógico, professor de 
educação física e professor de 
linguagem artística. A seleção 
é uma realização do IEE e Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Desenvolvimento 
educativo e cultural 
agitou comunidade 

escolar

Divulgação
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018 
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇAO DOS MEMBROS DA 

SOCIEDADE CIVIL - BIÊNIO 2018/2020 
 

Ao décimo dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, nas dependências 
da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins nº 138- bairro São Benedito, 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais do COMTUR – 
Conselho Municipal de Turismo para vigésima segunda reunião ordinária da Gestão 2016/2018 
(Assembléia Extraordinária de Eleição dos Membros da Sociedade Civil – Biênio 2018 – 2020); 
cuja pauta foi: 1. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL. Estiveram presentes os 
seguintes conselheiros (as): Kelly Eugênio Mendonça Faria, Niucéia Fernandes Nogueira Vieira, 
Fabio Oliveira Vieira, Jairo Fogaça, Cristina Ferreira de Souza Someci, Lucas Aguiar Rodrigues 
Cembranelli, e os convidados Ademir Lopes Pereira, Juliana V.P. de Andrade Monteiro, Carmen 
Lúcia Fernandes do Couto, José Omar Barbado Brandão, Oscar Brandão C. Leal, Fernada Silveira 
Bueno, Gisleyne C. A Monteiro, Thais Batista do Carmo. Após 30 minutos de tolerância, a 
presidente Niucéia deu início a reunião com aprovação da Ata da 21ª Reunião Ordinária do 
COMTUR. Seguindo para a pauta 1- ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL. 
Foram entregues Ofícios pedindo representatividade aos seguintes locais:1. Sindicato Rural; 2. 
ACIP; 3. Estrada de ferro Campos do Jordão; 4. Domun Hotel; 5. Colonial Plaza Hotel; 6. Hotel 
Sleep inn; 7. Hotel Intercity; 8. Hotel Vitória; 9. Polis Hotel; 10. Pousada Sagrados Corações; 11. 
Hotel Fazenda Pé da Serra; 12. Vila Serra da Luz; 13. Hotel Carioca; 14 Apart Hotel, além de ser 
divulgado no Jornal Tribuna do Norte e através das Redes Sociais. Tivemos 15 (quinze inscrições): 
1.Sergio Basari Douredo (Colonial Plaza Hotel – Meios de Hospedagem), 2.Ademir Lopes Pereira 
(Pousada Sagrados Corações- Meios de Hospedagem), 3. Luis Felipe Souza (Apat. Hotel – Meios 
de Hospedagem), 4. Fernanda Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras - Núcleo Turístico do 
Piracuama), 5. Kelly Eugênio Mendonça Faria (Restaurante Colmeia -Bares e Restaurantes 
Diferenciados); 6. Gisleyne Cristina de Alvarenga Monteiro (Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba), 7. Fábio de Oliveira Vieira (Guia de Turismo), 8. Juliana Vieira Pires de 
Andrade Monteiro (Reo das Bicas - Meios de transporte), 9. Cristina Ferreira de Souza Someci 
(Artesanato), 10. Carmem Lúcia Fernandes do Couto (Artesanato), 11. Jairo Fogaça (Voar de Balão 
- Esportes de Aventura), 12. Valdir dos Santos Teixeira (Núcleo Turístico do Ribeirão Grande), 13. 
José Omar Barbado Brandão (Hotel Intercity Pátio Pinda – Meios de Hospedagem), 14. Oscar 
Brandão C. Leal (Hotel Intercity Pátio Pinda – Meios de Hospedagem), 15. Mauro Rogério de 
Almeida (Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba). Para os segmentos que tivemos 
apenas uma inscrição, esse será o representante, no caso do artesanato houve um consenso entre as 
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inscritas e foi decidido que Cristina Ferreira de Souza Someci fica como titular e Carmem Lúcia 
Fernandes do Couto como suplente. No caso dos meios de hospedagem houveram cinco inscrições, 
porém estão presentes para eleição apenas dois representantes: Ademir Lopes Pereira (Pousada 
Sagrados Corações) e Oscar Brandão C. Leal (Hotel Intercity Pátio Pinda), após uma breve 
apresentação de cada um, iniciamos a votação de forma secreta, para decidir quem será o titular e 
suplente da representação dos Meios de Hospedagem do COMTUR – Biênio 2018/2020. O Hotel 
Intercity fica com 3 pontos e a Pousada Sagrados Corações com 2 pontos. Portanto temos o Sr. 
Oscar Brandão C. Leal (Hotel Intercity Pátio Pinda) como titular e o Sr. Ademir Lopes Pereira 
(Pousada Sagrados Corações) como suplente da Rede Hoteleira. Então fica definida as seguintes 
representações: 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

Representantes da Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhangaba - ACIP 

Titular – Mauro Rogério de Almeida 

Suplente –  

Representantes do Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba 

Titular - Gisleyne Cristina de Alvarenga 
Monteiro 

Suplente -  

Representantes dos Urbanistas Titular - 
Suplente - 

Representantes dos Meios de Hospedagem 
Titular – Oscar Brandão C. Leal 
Suplente – Ademir Lopes Pereira 

Representantes do Núcleo Turístico do 
Ribeirão Grande 

Titular – Valdir Santos Teixeira 

Suplente –  

Representante do Núcleo Turístico do 
Piracuama 

Titular – Fernanda Silveira Bueno 

Suplente –  

Representante dos Bares e Restaurantes 
Diferenciados 

Titular – Kelly Eugênio Mendonça Faria 

Suplente –  

Representantes dos Guias de Turismo  
Titular – Fabio Oliveira Vieira 

Suplente – 

Representantes das Agências de Turismo Titular –  
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município Suplente –  

Representantes de Turismo de Aventura  
Titular - Jairo Fogaça 

Suplente –  

Representantes do Artesanato 

Titular – Cristina Ferreira de Souza 
Somenci 
Suplente – Carmem Lúcia Fernandes do 
Couto como suplente 

Representantes de Transportadores 
Turísticos 

Titular – Juliana Vieira Pires de Andrade 
Monteiro 
 

Suplente –  

 
Há a necessidade de fazer um edital complementar para inscrições de Agências de Turismo, 

Urbanistas e as suplências que não foram preenchidas. Os conselheiros concordam que o mandato 
da gestão 2016/2018 será prorrogada até que haja a indicação dos representantes do setor público e 
posse dos novos conselheiros. Tivemos também uma breve apresentação da Juliana Pires de 
Andrade Monteiro sobre o Reo das Bicas da Gisleyne Cristina de Alvarenga Monteiro sobre o 
SENAR. Sem mais assuntos a presidente Niuceia Fernandes Nogueira Vieira encerrou a reunião as 
18:50h; eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria secretariei a reunião, lavrei a presente Ata que após lida 
e aprovada será assinada pela presidente. 

 
 
 

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
 
 

E  D  I  T  A  L

O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito 
Cardoso, pelo presente, de conformidade com os ESTATUTOS da entidade, leva ao conhecimento 
de todos os seus associados que à partir desta data acham-se abertas as INSCRIÇÕES de 
CHAPAS, para concorrerem às próximas ELEIÇÕES DE DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, para o BIÊNIO de 2019/2020, ELEIÇÕES essas que 
serão realizadas no dia 10 de dezembro  do corrente ano, devendo as referidas CHAPAS serem 
apresentadas até o dia 30 de novembro de 2018 e constarem o seguinte:
DIRETORIA EXECUTIVA
Será composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º Tesoureiro e 1º secretário;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO FISCAL
Será composto de 03 (Três) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por  extenso  e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO DELIBERATIVO
Será composto de 04 (quatro) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes
As CHAPAS completas digitadas, com as respectivas assinaturas dos Senhores concorrentes, 
acompanhadas de ofi cio dirigido à União dos Ferroviários da EFCJ, deverão ser entregues 
na Secretaria da entidade em sua sede social à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, 
Pindamonhangaba, SP, até o dia 30 de novembro de 2018 para apreciação e registro.
Obs. Somente poderão ser candidatos e TER direito a VOTO os associados QUITES com a 
entidade.
Este EDITAL deverá ser afi xado nos locais de maior acesso nas Dependências da Ferrovia, para 
conhecimento de todos.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018.

Jose Benedito Cardoso
Presidente da UFEFCJ  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE

ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 
04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do 
Socorro, em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada 
por seu Presidente Sr. Maésio Favorin, convoca através do presente Edital, os 
Associados, para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede do 
clube da Associação, localizado a Rua Mariana Marcondes Cesar Romeiro, s/n, 
dia 22 de novembro de 2018 – quinta-feira . A Assembleia Geral Ordinária instalar-
se-á em primeira convocação às 19h00min, com a presença de metade mais um 
dos associados ou às 19h30min em segunda convocação, com qualquer número de 
associados conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social, para Deliberar e Votar 
sobre os itens da Ordem do Dia:

1 — Apresentação e Votação do Relatório de Prestação de Contas do período de 
novembro/2017 a outubro/2018;
2 — Deliberação e Votação da Previsão Orçamentária e Taxa Associativa 2019;
3 — Deliberação e Votação sobre contratação de auditoria externa para o último 
quadriênio.
 
As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de Associados, 
deverão se apresentar com as respectivas procurações com fi rma reconhecida, 
fi cando limitado a uma única procuração por outorgado associado. (Art. 22 do 
Estatuto Social)
Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão 
impedidos de participarem da assembleia. (Art. 10 do Estatuto Social). 
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da 
Assembleia.
Pindamonhangaba, 12 de   novembro de 2018.

MAÉSIO FAVORIN 
Presidente 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 
 

Rua Deputado Claro Cesar, 33– Centro -  CEP 12400-220 Pindamonhangaba/SP. 
Tel: 3642-1080   3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

Edital “Linguagens Artísticas – ProAC Municípios” – Chamamento Público 6A 
 
Os Projetos selecionados no Edital Linguagens Artísticas ProAC Municípios / Fundo Municipal de 

Apoio às Políticas Culturais – Chamamento Público 6A, na fase: Entrega da Documentação para 

Contratação, obtiveram as seguintes classificações: 

 

Titulares Pessoa Física (sete Projetos) 
Nº Nome Documentação 
1 Ciranda de Histórias 1º Encontro de Contadores de Histórias  Habilitado 
2 Mulheres Guerreiras Habilitado 
3 Conexão Ruínas Habilitado 
4 Museu de Arte Urbana Caipira Habilitado 
5 Quatro Ventos Habilitado 
6 Festival Roda das Artes Habilitado 
7 Conto outra vez: Pedro e o Lobo Habilitado 

Titulares Pessoa Jurídica (três projetos) 
1 Maracatu Trovão Habilitado 
2 Yaga – uma história para crianças corajosas Habilitado 

3 Poética do Imperfeito * Inabilitado - Não apresentou 
 a documentação  

 
Como o Projeto “Poética do Imperfeito*, do proponente Pessoa Jurídica INOX FILMES, não 
apresentou a documentação para a contratação, conforme itens 13 e 14 do Edital Linguagens 

Artisticas ProAC Municípios / Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais – Chamamento 

Público 6A, vimos convocar o 1º Suplente, na categoria Pessoa Jurídica, sendo: 
 

Suplente Pessoa Jurídica  
Nº Projeto Proponente 
1 Velho eu?  Oliveira & Folter Produções Musicais LTDA-ME 

 
 
O primeiro suplente terá de 14 a 21 de novembro de 2018, das 8h às 16h para apresentar a 

documentação necessária para a contratação, conforme o §1º do item 14 do Edital de 

Chamamento Público 6A, caso não apresente dentro deste prazo estipulado, será convocado o 2º 

suplente.  

Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018 

 

 
ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 

Diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico 

 

FUNDAÇÃO DA PSIQUE - ASSOCIAÇÃO PARA O  DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL

Breve resumo: Como Psicólogo, Pesquisador e fundador, enfatizo a necessidade de se constituir 
uma associação capaz de aglutinar forças e representar as aspirações dos presentes junto ao 
Poder Público e à iniciativa privada aos órgãos de proteção, aos programas de Promoção da 
Assistência Social, Promover o Voluntariado e Promoção da Ética, da Paz, da Cidadania, dos 
Direitos Humanos, da Democracia e dos outros Valores Universais da pessoa humana e assim 
como orientar individualmente a pessoa, a família e os grupos sociais envolvidos, através de 
profi ssionais especializados da educação social e da saúde mental, promover ações efetivas 
através de programas comunitários e sociais, auxiliar na garantia dos direitos de proteção da criança 
e do adolescente, no desenvolvimento da pessoa adulta e no envelhecimento saudável do idoso, 
da garantia da inclusão junto aos adolescentes afastados do convívio familiar e social sob medida 
de proteção, através de atendimento e tratamento psicossocial e psicoterápico, reinserção social 
através de orientação sócioeducativo, vocacional e do primeiro emprego e intervir adequadamente 
no desenvolvimento da pessoa humana e suas práticas sociais, onde possa ser possível haver 
prevenção contra a violação universal dos direitos humanos e aqueles em situações de risco e 
vulnerabilidade social, violência intrafamiliar e extrafamiliar, maus-tratos, negligência, abandono, 
violência psicológica, violência física, abuso sexual, preconceito, discriminação, sofrimentos afi ns 
como também seus familiares. Buscamos abarcar através dos conceitos e saberes psicológicos e 
multiprofi ssionais contemporâneos ao comportamento biopsicossocial humano em interface com 
o ambiente de inserção e seus contextos de desigualdades, identifi car o mecanismo de disparo 
entre a relevância das possíveis e prematuras delinquências juvenis que permeadas pelo estímulo 
e resposta do corpo por fatores orgânicos e comportamentais no sentido da psique humana em 
elaborar os conteúdos da angústia e do sofrimento psíquico, assim como na interação da causa 
em relação aos possíveis confl itos sociais, danos e prejuízos pessoais evidenciados nos sistemas 
escolares, familiares, comunitários e na sociedade.

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2018 (PMP 26868/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro 
para atender demanda da Secretaria de Educação junto à escolas e creches do 
município, com atendimento ponto a ponto quando necessário”, com entrega dos 
envelopes até dia 29/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 191/2018 (PMP 31168/2018) 
Para “aquisição de órteses e próteses”, com entrega dos envelopes até dia 28/11/18 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

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. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 114/2018 (PMP 18190/2018) 
Foi fi rmado o contrato 132/2018, de 26/09/2018, para “aquisição de perfurador para 
encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador”, 
no valor de R$ 9.819,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Dias 
& Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP. 
Foi fi rmado o contrato 133/2018, de 26/09/2018, para “aquisição de espelho com 
moldura”, no valor de R$ 7.587,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, 
empresa Wallace Marques Santos ME, o Sr Wallace Marques Santos. 

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO
EDITAL DECONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA   

O presidente do Projeto Social Grêmio União,CNPJ 09.367.172/0001-72, Sr. Paulo Vieira 
Neto, convoca todos os associados maiores de 18 anos a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizara no dia 20/11/2018 as 18h00min em sua sede situada a Rua 
Vereador Manoel Canuto Vieira, nº 199, Bairro Ouro Verde, CEP 12412-250, Pindamonhangaba/
SP, em conformidade com o paragrafo terceiro e quarto do Artigo 41 do Estatuto Social
Não havendo numero legal na primeira Convocação, a Assembleia reunir-se-a em Segunda 
Convocação, 00h30min após , com qualquer numero de associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
PAUTA: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE E ABERTURA DE FILIAL

                              Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 037/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) DENIS EDUARDO 
GUEDES PEREIRA.,   responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ MOURAD 
BOULOS, S/Nº, Bairro MOMBAÇA RES FLAMBOYANT , inscrito no município sob a 
sigla SO121206012000, quadra 07  lote 12,  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.

  ANDRÉ MARCOS PEREIRA 
Diretor de Administração em Exercicio

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

PORTARIA GERAL Nº 5.100, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, em atendimento ao § 1º do artigo 3º da Lei nº 2.939, de 22 de 
novembro de 1993, resolve NOMEAR os senhores a seguir para comporem de forma 
permanente a Comissão de Fixação de Valores Venais para Loteamentos Novos e 
Imóveis até então não Tributados:

- Germano Miguel de Assis – Engenheiro - Departamento de Regularização Fundiárias

- Adilson José Cunha Junior – Programador – Departamento de Tecnologia da 
Informação

- Otavio Vieira da Silva – Ofi cial de Administração – Setor de Cadastro Físico

- Luciana Ayuko Yui - Arquiteta - Diretora de Planejamento

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrario.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fatima Bertogna
Secretaria da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
outubro de 2018

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

PORTARIA GERAL Nº 5.101, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, em atendimento ao § 1º do artigo 7º da Lei nº 2.939, de 22 de 
novembro de 1993, resolve NOMEAR os senhores a seguir para comporem de forma 
permanente a Comissão Técnica do IPTU para Adoção de Critério Especial em 
Casos de Tratamento Injusto ou Inadequado.

- Jaqueline das Dores Souza – Auxiliar de Administração – Setor de Cadastro Físico

- Luis Fernando Saqueti – Ofi cial de Administração – Setor de Cadastro Físico

- Ciniro Fernandes – Chefe de Serviços – Setor de Cadastro Físico

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrario.

Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fatima Bertogna
Secretaria da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
outubro de 2018

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONVOCAÇÃO PARA A 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA - GESTÃO 2016/2018 
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,

CONVOCÃO:

1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018;
Para a 23ª reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber: 
Data:   14/11/2018

Local da Reunião:   Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São 
Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT)

 Horário:   17:30h 00 (duração máxima 1h 30 min horas).
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos. 

PAUTA DA REUNIÃO: 

1- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR

2- REGINA MIDORE SOBRE O ENCONTRO DE GUIAS E RECEPTIVOS REALIZADO PELA AMVAP

3- III ENCONTRO DE TURISMO RURAL DE PINDAMONHANGABA

4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.

 Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2018.  
 

Niucéia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente
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Faturamento do e-commerce cresce na 
região e gera expectativa para Black Friday

O faturamento real do 
comércio eletrônico da 
RM Vale atingiu R$ 192,2 
milhões no segundo tri-
mestre de 2018, uma alta 
de 5,8% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. No primeiro se-
mestre deste ano, o au-
mento foi de 9,1%.

Os resultados divulga-
dos pelo Sincovat (Sindi-
cato do Comércio Vare-
jista de Taubaté e região) 
compõem a Pesquisa 
Conjuntural do Comércio 
Eletrônico (PCCE), elabo-
rada pela FecomercioSP, 
por meio do seu Conselho 
de Comércio Eletrônico 

em parceria com a Ebit|-
Nielsen. A pesquisa traz 
dados sobre faturamento 
real, número de pedidos 
e tíquete médio, além de 
permitir mensurar a par-
ticipação do e-commerce 
nas vendas totais do vare-
jo (eletrônico e físico) no 
Estado de São Paulo, seg-

mentado em 16 regiões.
Ainda de acordo com 

o levantamento, o núme-
ro de pedidos do comércio 
eletrônico na região atingiu 
456 mil nesse segundo tri-
mestre, um decréscimo de 
3,0%, se comparado ao pri-
meiro trimestre de 2018. O 
tíquete médio (faturamen-

to por pedido) ficou em R$ 
421,96, queda de 3,4% em 
relação ao mesmo período 
de 2017. A participação da 
região no faturamento do 
varejo geral do e-commer-
ce ficou em 2,5%, a mesma 
média estadual.

Black Friday
A previsão do Sincovat 

é que o quarto trimestre 
do ano registre um bom 
desempenho para as ven-
das do comércio, já que 
conta com a realização da 
Black Friday, no próximo 
dia 23 de novembro, con-
siderado um dos melho-
res períodos para o varejo 
eletrônico.
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Fotos: Arquivo pessoal

QUARTA-FEIRA

Parabéns!

Felicidade para a gestora de esportes da Semelp, professora Priscila Mateus, que comemora aniversário neste dia 14 
de novembro. Ela recebeu uma festa surpresa de seus alunos do “Grupo Medida Certa”, no Parque da Cidade, e teve até 
presente! Tudo de bom!

Novo ciclo

Quem comemora mais um ano de vida nesta quarta-feira, 14 
de novembro,   é a terapeuta e artesã, Roberta Jaloretto Breda. 
Seu esposo Bruno, seus fi lhos Bento e Joana (foto), além de 
familiares e amigos desejam muita luz, paz e sabedoria, sempre.

Tudo de lindo

Para o 
pequeno Miguel 
Rodrigues Barbosa, 
aniversariante do 
dia 13 de novembro. 
Ele recebe o carinho 
e o desejo de muitas 
bênçãos dos seus 
pais André e Paula 
(foto), e de toda a sua 
família.

Chuvas de bênçãos 
 

Para o gestor de projetos Admauro Nunes, 
aniversariante desta quinta-feira, 15 de 

novembro. Que você possa comemorar mais 
um ano de vida ao lado dos seus familiares e 

dos seus amigos. E que seus novos 365 dias 
sejam repletos de sabedoria, saúde e muitas 

conquistas!

Festa prolongada

O feriado prolongado vai ser de intensa 
comemoração para Denise Furtado Silva. 

Ela completa mais um ano de vida na sexta-
feira, dia 16 de novembro, ao lado de seus 

familiares e amigos e da xodó da família, a 
netinha Antonella Furtado Franco.

Parabéns a Vera!

Que também comemora mais um ano de 
vida neste dia 14 de novembro, para a alegria 
dos inúmeros amigos e da familia. Um beijo em 
especial dos fi lhos Everaldo, Simone e Viviane.
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