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Emoção marca formatura de 1.800
alunos da Rede Municipal de Ensino

Divulgação

A Praça do Quartel recebeu, na
sexta-feira (14), a formatura de 1.800
alunos dos quintos anos da Rede
Municipal de Ensino. O evento
foi realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, com apoio
do Fundo Social de Solidariedade, e
reuniu estudantes, pais, professores
e autoridades municipais para a cerimônia, que foi marcada pela emoção.

A tarde começou com o show do
“Balão Mágico”, trazendo no palco
Simony, Mike e Tob, e os maiores sucessos dessa turma que marcou a infância de muitos dos presentes, acima
dos 35 anos, mas que agitou também
a criançada com sucessos como “Superfantástico”, conhecido por todas
as gerações.
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A Prefeitura de Pindamonhangaba realizará, nesta quarta-feira (19), às 16 horas, a
cerimônia de inauguração da UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) de Moreira César.
O prédio contará
com salas destinadas a

exame, inalação, aplicação de medicação,
observação adulto e
infantil, eletrocardiograma, curativos, coleta de materiais para
exame, imobilização de
fraturas, atendimento
emergencial, exame de
radiologia, entre ou-

tras, além da parte administrativa, contendo
sala de treinamento e
reuniões com capacidade para 30 pessoas. Ao
todo, o local conta com
1.538,71 m² de área
construída.
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Cultura prorroga inscrições para
credenciamento de artistas
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Leandro “Buda” é convocado para
representar Seleção do México
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Estudantes
já
podem
consultar
Editorial gabarito do “vestibulinho”

Unindo esforços
Mais uma excelente notícia na área
da saúde: A UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Moreira César será
inaugurada nesta quarta-feira e, de acordo
com a prefeitura, os atendimentos dos
moradores começarão a ocorrer ainda em
dezembro.

Resultado de convênio entre a prefeitura
e o Governo Federal, por meio do Ministério
da Saúde, o prédio contará com salas
destinadas a: exame, inalação, aplicação
de medicação, observação adulto e infantil,
eletrocardiograma, curativos, coleta de
materiais para exame, imobilização de
fraturas, atendimento emergencial, exame
de radiologia, entre outras; além da parte
administrativa, contendo sala de treinamento
e de reuniões com capacidade para 30
pessoas.
É importante destacar que a entrega
da UPA de Moreira César só será possível
graças à união de esforços de diversos setores
da administração municipal, além de uma
gestão econômica, já que a construção do
prédio é apenas uma das etapas; e o desaﬁo
maior é fazer o equipamento de saúde
funcionar com agilidade e com qualidade
nos serviços, permitindo um atendimento
humanizado.

Comércio da região
deve fechar 2018
com 6% de aumento
nas vendas
O Sincovat (Sindicato
do Comércio Varejista de
Taubaté e Região), estima
que, em dezembro, mês do
Natal, as vendas do varejo
da Região do Médio Vale
do Paraíba apresentem
um resultado 3% melhor
que o registrado em 2017,
atingindo R$ 3,5 bilhões.
São cerca de R$ 125,3 milhões a mais em relação ao
ano passado, que apresentou alta de 7% em comparação com dezembro de
2016.
Para 2018, as vendas
devem atingir um montante de R$ 33,3 bilhões, 6%
maior comparado a 2017,
quando o faturamento foi
de R$ 31,3 bilhões, 7%
superior ao ano anterior.
Dessa forma, a região do
Vale do Paraíba, Serra
da Mantiqueira e Litoral
Norte, terá a nona maior
participação nas vendas
do varejo paulista entre as

16 regiões avaliadas pela
Pesquisa Conjuntural do
Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV),
da FecomercioSP, sendo
responsável por 5% do faturamento anual total.
Empregos formais
O mercado de trabalho do comércio regional
deverá se manter estável
em 2018. Entre as nove
atividades analisadas pela
FecomercioSP, as de supermercados e de eletrodomésticos, eletrônicos
e lojas de departamentos
deverão liderar a criação
de vagas com 331 e 253
vínculos, respectivamente. Em contrapartida, os
setores de lojas de vestuário, tecidos e calçados e de
outras atividades serão os
destaques negativos, com
extinção de 512 e 163 vínculos consecutivamente.

Prova das Etecs disponibilizam vagas para Ensino Médio e Técnico em Pinda
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O gabarito oﬁcial do
processo seletivo de ingresso no primeiro semestre de 2019 nas Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) foi dividido em três
categorias, sendo que a
terceira será publicada às
14 horas desta terça-feira
(18). Os alunos que realizaram o “vestibulinho” e
têm interesse em conferir
as respostas do teste devem acessar os sites www.
cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.
No domingo (16), o
primeiro modelo foi publicado e engloba as vagas
para: primeiro módulo do
Ensino Técnico; primeiras
séries do Ensino Técnico

Integrado ao Médio; Ensino Médio regular; Médio
com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e
Sociais; Médio com Qualiﬁcação Proﬁssional; Médio com Habilitação Técnica Proﬁssional; Médio
com Habilitação Técnica
Proﬁssional do projeto de
Articulação da Formação
Proﬁssional Média e Superior.
A segunda lista de respostas compreende o segundo módulo do Ensino
Técnico e a segunda série
do Ensino Médio e está
disponível na internet
desde esta segunda-feira
(17). A última categoria do
gabarito a ser divulgada
é da prova-teste para os
cursos de especialização
de nível médio.

Gastão Guedes

Candidatos conseguem conferir respostas
oﬁciais na internet
Para o primeiro semestre de 2019, o “vestibulinho” das três unidades da
Etec em Pinda disponibilizam estudos técnicos de Administração,
Mecânica, Nutrição e
Dietética, Recursos Humanos, Logística, Cozi-

Estudantes têm mais chances de
conseguir estágio no 1° trimestre do ano
Contradizendo a máxima que o ano começa
depois do carnaval, um levantamento realizado pelo
Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) aponta
que os universitários têm
ao menos 25% mais chances de conquistar uma vaga
no 1° trimestre do ano.
Isso acontece, pois nos
três meses iniciais do ano

ocorre a reposição de contratos que encerraram devido o tempo de vigência,
ou o estudante encerrou o
curso de graduação. Um
novo pico de contratação
ocorre novamente nos
meses de julho e agosto,
motivado principalmente
por estudantes que iniciaram o curso no meio ano.
Com base no banco de

dados da entidade, a pesquisa apontou que a partir
do 4° semestre, o que representa a metade da graduação para cursos com
duração de quatro anos,
as chances de ser contratado são de 18,03% e no 6°
bate no teto de 19,52%.
Para Marcelo Gallo, superintendente nacional de
Operações do Ciee, esse é

REGISTRO CULTURAL

ALTAIR FERNANDES

A noite de sexta-feira (14) foi animadíssima no Palacete 10 de Julho com a sessão festiva em
comemoração aos 56 anos de existência da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras
(criada pela Lei Municipal nº 662, de 18 de dezembro de 1962), atualmente sob a presidência
da escritora Elisabete Guimarães.
Portal R3

Portal R3

Com a presença de acadêmicos e convidados - e muita animação! – o aniversário da APL foi comemorado
com poesia, música e apresentações e com direito a bolo e o tradicional “parabéns a você” à entidade
criada pelo médico literato Dr. Paulo D’Alessandro, em 1962
Portal R3

Noite de
autógrafos na Vila

- EXPEDIENTE Tribuna do Norte

Portal R3

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José
Ramos Mello (Gaúcho)

www.jornaltribunadonorte.net
contato@jornaltribunadonorte.net

um movimento natural e
esperado das empresas.
“Os contratos de estágio
duram cerca de dois anos
ou até o estudante se formar, portanto, as companhias estão contratando
estagiários de olho em
futuros projetos e formar
proﬁssionais capacitados
que ela possa absorver ao
ﬁnal do período”, aﬁrma.

Aniversário no palacete: com poesia, música, apresentações,
bolo e parabéns, APL comemora 56 anos de existência
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nha, Serviços Jurídicos
e Desenvolvimento de
Sistemas.
A partir de 17 de janeiro, a rede das instituições
de ensino começará a divulgar a lista de classiﬁcados e convocados para
matrícula.

A apresentação cultural
da “Princesinha do Norte”
(acadêmica Rute Eliana)
acompanhada pelo “saci”
(Pedro Moradei), proporcionou
um momento de reﬂexão
sobre o tema “O artista e a
manifestação divina”

A presidente Bete
Guimarães agradeceu
a todos pela presença
e aos amigos da APL
(pessoas e entidades)
por mais um ano
juntos na divulgação
da cultura e arte em
Pindamonhangaba

E o acadêmico professor
William Castilho,
cadeira nº 6H
da APL, que tem
como patrono o
Professor Mário
de Assis César,
convida para o
lançamento de
sua obra mais
recente: “Heróis
sem Pátria”. O lançamento do livro será nesta
quinta-feira (20), na Pizzaria do Carlinhos,
Vila São Benedito (rua Guilherme Nicoletti).
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Prefeitura inaugura UPA de
Moreira César nesta quarta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizará, nesta quarta-feira (19), às 16
horas, a cerimônia de inauguração da UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) de
Moreira César.
O prédio contará com
salas destinadas a: exame,
inalação, aplicação de medicação, observação adulto e infantil, eletrocardiograma, curativos, coleta
de materiais para exame,
imobilização de fraturas,
atendimento emergencial,
exame de radiologia, entre outras, além da parte
administrativa,
contendo sala de treinamento e
reuniões com capacidade
para 30 pessoas. Ao todo,
o local conta com 1.538,71
m² de área construída.
A UPA faz parte do convênio entre a prefeitura e o
Governo Federal, por meio
do Ministério da Saúde, e
ﬁca localizada na rua José
Teberga, 601, próximo ao
Cisas e a unidade do Samu
– Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência.
A entrega da UPA de
Moreira César é uma vitória, obtida após a união de
esforços de diversos setores da administração municipal e, principalmente,
resultado de uma gestão
focada e voltada para a
economicidade.
“Construir o prédio foi a parte
mais fácil, o difícil foi colocar a UPA para funcionar,
neste período de crise econômica em que vive o país
e na prefeitura que encontramos, com a folha de pagamento inchada e a impossibilidade de fazermos
contratações”, explicou o
prefeito Isael Domingues.
“Focamos a gestão na eco-

nomicidade e agora, como
resultado, podemos entregar para a população não
apenas um prédio, mas
uma unidade com equipamentos novos e, principalmente, com atendimento
humanizado, que é o mais
importante, para que a população seja devidamente
acolhida e receba o melhor
tratamento que pudermos
disponibilizar”, destacou.
Preparativos para
a inauguração
Preparando o local
para a inauguração, desde
quinta-feira (13), o Pronto
Atendimento de Moreira
César começou a trabalhar
com algumas limitações,
pois, após a inauguração,
os atendimentos de urgência e emergência serão
todos realizados apenas na
UPA.
Durante esta transição,
foram realizadas a retirada dos equipamentos de
raio-X e gerador central
do PA de Moreira César e
instalação na UPA, para
a ligação da rede de oxigênio e testes de todos os
equipamentos.
O Samu de Pindamonhangaba e de Moreira
César já foi oﬁciado com a
solicitação de retaguarda
e reforço para os atendimentos dos casos graves
e acidentes, que deverão
ser encaminhados, durante esses dias, diretamente para o Pronto-Socorro
Municipal, até a inauguração da UPA de Moreira
César.
O funcionamento da
UPA de Moreira César
para atendimento à população iniciará, oficialmente, no dia 20 de dezembro.

Departamento de Cultura
prorroga inscrições para
credenciamento de artistas
O Departamento de Cultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba prorrogou, até janeiro, as
inscrições para o credenciamento de artistas e
proﬁssionais de arte e cultura, para atuar no programa “Cultura por toda a cidade”, bem como nas
festas, eventos ou ações realizadas ou apoiadas
pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
O chamamento público ao credenciamento de
artistas é voltado a pessoas físicas ou jurídicas,
para apresentações de música, dança, teatro,
circo, cinema e vídeo, literatura, artes plásticas,
artes gráﬁcas, fotograﬁa, folclore, capoeira, artesanato, e educação patrimonial para atender aos
eventos culturais promovidos pela cidade.
Os artistas que pretenderem participar de
qualquer evento promovido ou apoiado pela prefeitura, deverão se cadastrar neste chamamento.
As inscrições devem ser feitas somente no site:
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Reprodução/Internet

Vagas são
para o
programa
“Cultura
por toda a
cidade”

Unidade de Pronto Atendimento começará a atender
moradores ainda em dezembro

Local tem salas e equipamentos apropriados
para atendimento dos pacientes

Divulgação

Curso de paniﬁcação
forma 60 alunos em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na sexta-feira (14),
a formatura de 60 alunos dos cursos de paniﬁcação realizados pelo
programa “Via Rápida
Emprego”. A iniciativa
foi uma parceria entre a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura e o Governo
do Estado.
No total, três turmas
se formaram e as aulas
aconteceram na “Carreta da Paniﬁcação”,
estacionada no pátio da
prefeitura. O curso teve
duração de um mês e
grande parte dos alunos já obteve colocação
no mercado de trabalho.

Divulgação

Após um mês de aulas, estudantes receberam diploma
Na cerimônia de formatura, o prefeito Isael
Domingues foi representado pelo subprefeito de
Moreira César, Nilson

Luís de Paula Santos, e
contou ainda com a presença da representante
da Etec (Escola Técnica),
Rosa Eli Vital Leite de

Lima, responsável pela
emissão dos certiﬁcados, e dos professores do
curso, Viviane Fonseca e
José Luís de Lima.

Fundo Social abre inscrições para curso
gratuito “Elétrica-Eletrônica”
O Fundo Social
de Solidariedade
abre inscrições para
o curso gratuito de
elétrica-eletrônica,
nesta terça-feira
(18). As inscrições
devem ser feitas na
sede do Fundo Social,
das 8 às 12 horas
e das 13h30 às 17
horas, até o término
das vagas.

Duas turmas, de
15 alunos cada, serão
formadas com aulas
as terças e quintasfeiras, à tarde (das
13h30 às 17 horas) e
noite (das 18 às 22
horas). O curso terá
dois meses de duração e as atividades
começarão no dia 8
de janeiro de 2019,
no pólo de cursos do

Fundo Social, que ﬁca
na rua Albuquerque
Lins, junto ao prédio
do PAT.
Para a presidente do Fundo Social
de Solidariedade,
Cláudia Domingues,
iniciativas como essa
visam oferecer uma
opção de capacitação
para a população,
para que possam ser

inseridas no mercado
de trabalho.
O Fundo Social de
Solidariedade ﬁca na
rua Deputado Claro
César, 53 – centro
(próximo ao Palacete
10 de Julho). Mais
informações podem
ser obtidas pelo
telefone 3643-2223
ou pessoalmente na
instituição.
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“Fim de Ano”: garanta a segurança
das crianças em período de férias
As férias de fim de ano são
o momento para se divertir e
relaxar com a família. E quem
tem criança em casa sabe que
os pequenos querem sempre
aproveitar ao máximo esse
período. Mas, nesses momentos de diversão também
devemos redobrar a atenção
para não deixar nada tirar a
alegria dessa época.
Pesquisas apontam que,
no Brasil, os acidentes são a
principal causa de morte de
crianças e de adolescentes
(de um a 14 anos). Todos os
dias, 10 crianças perdem a
vida e mais de 300 são internadas por motivos acidentais
no País. Mas, ainda segundo
essas pesquisas, 90% desses
casos poderiam ser evitados
com medidas simples de prevenção.
O site “Criança Segura”
preparou algumas dicas para
auxiliar os pais, responsáveis
e familiares a manterem a garotada em segurança no período de férias. Confira:

1. Use sempre a cadeirinha para viagens ou passeio de carro
Não importa se a viagem
ou o passeio é longo ou curto,
o “Bebê Conforto”; a “Cadeirinha” e “Assento de elevação” são itens indispensáveis
para a segurança das crianças no carro dos pais, dos familiares ou de amigos. O uso
correto desses equipamentos
evita em até 71% a morte de
crianças em caso de colisão.
2. Realize operação “Pente Fino” em casa ou no local onde for se hospedar
Seja onde for que você e
sua família passarão as férias, o recomendado é que
os responsáveis pela criança realizem uma verificação
das condições de segurança
do local antes de permitir
que os pequenos brinquem
livremente pelo ambiente.
Mesmo que a casa seja preparada para garantir a segurança das crianças que vivem
nela, no período de férias as

crianças têm mais tempo livre e possuem curiosidade
e imaginação para “sair do
habitual”; por isso, uma operação “pente fino” em cada
cômodo pode evitar que
muitos acidentes aconteçam.
Isso inclui produto ou objeto
perigoso ou ainda, presença
de animais peçonhentos, por
exemplo.
3. Faça uma inspeção
em todos os brinquedos
das crianças
Separe um tempo para
olhar todos os brinquedos
das crianças à procura de
danos que podem causar
algum tipo de machucado
ou acidente enquanto a
criança brinca. Observe se
alguma parte pequena está
prestes a se soltar, se existem partes quebradas com
pontas afiadas ou arestas.
Caso encontre algum problema, conserte o brinquedo imediatamente ou mantenha-o fora do alcance da
criança até que ele esteja

seguro para ser utilizado.
4. Atenção ao empinar pipa
Soltar pipa é muito divertido, mas é importante
lembrar que essa brincadeira
deve ser realizada em lugares
abertos, como parques e praças, que fiquem longe da fiação elétrica, para evitar que a
criança corra o risco de levar
um choque. Também é de extrema importância frisar que
o uso de cerol é crime e não
deve nunca ser utilizado, em
hipótese nenhuma.
5. Patins, bicicleta
ou skate exigem equipamentos de segurança
Se as crianças forem aproveitar os dias de folga para
andar de bicicleta, de skate ou
de patins, lembre-se sempre
de protegê-las com capacete, cotoveleiras e joelheiras.
Esses equipamentos ajudam
a evitar lesões graves, como
traumatismo craniano, em
caso de queda. Certifique-se,
ainda, que esses brinquedos

serão usados em ambientes
seguros, longe de escadas, de
piscinas ou de trânsito.
6. Atenção a ‘parquinhos’ e a espaços públicos
Aproveitar os dias de descanso para levar as crianças
para realizarem atividades
diferentes do que elas estão
acostumadas é um excelente
programa para as férias. Mas,
é preciso ficar atento às condições de segurança dos brinquedos em ‘parquinhos’ e outros espaços de brincadeiras,
por exemplo. Veja se não há
peças ou parafusos soltos, se
os brinquedos estão livres de
ferrugem, se não há farpas
ou hastes pontiagudas soltas.
Em caso de uma atividade
que requer a utilização de
equipamentos de segurança,
informe-se sobre a validade
dos equipamentos e verifique
as condições de conservação.
Também procure saber se há
monitores para cuidar das
crianças no ambiente.

7. Na piscina ou na
praia: supervisão constante
Para garantir a segurança das crianças na piscina,
na praia ou no rio, a supervisão constante e completamente atenta de um adulto
é essencial. O equipamento
de segurança mais indicado é o colete salva-vidas; já
que boias infláveis e outros
objetos passam uma ‘falsa
sensação de segurança’, pois
elas podem furar, virar com
a criança ou não estabilizar
adequadamente a cabeça e
o tronco dos pequenos fora
d’água. Em caso de ambiente
público, verifique se há salvavidas no local e siga sempre
as recomendações desse profissional.
Seguindo todos esses
cuidados a diversão será garantida para você e para sua
família. Boas Férias!
Para conferir mais dicas,
acesse o site: www.criancasegura.org.br
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª FERNANDA TOMAS BICUDO,
proprietária do imóvel situado a RUA ANTONIO CESAR, Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS,
inscrito no município sob a sigla: NE12.15.070.12.000, QUADRA 24, LOTE 12, 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.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 123/2018 (PMP 20653/2018)
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Educação e
Cultura, setor de Merenda Escolar, homologou, em 11/12/2018, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “aquisição de utensílios de cozinha – plásticos – para o preparo da alimentação escolar”,
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): AT&WP Comercial Ltda EPP: 06-3,25; 111,35; 13-10,30; 16-2,00; 24-4,00; Cerezzo Comercial de Material de Produtos e Serviços Ltda:
25-45,15; Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME: 15-7,82. Itens fracassados: 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Item cancelado: 21.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos e do Departamento
de Receita e Fiscalização Fazendária, homologou, em 10/12/2018, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa para prestação de serviço especializado de implantação e
manutenção do patrimônio paisagístico de áreas verdes, APPs e jardins públicos municipais”, em
favor da empresa Metaflora Sistemas Ambientais e Limpeza Industrial Eireli, o item 01, no valor
total de R$ 386.340,00.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 195
Em: 26/09/2017
Processo nº: 0000027093/2016
Atividade: Restaurante e Similares
Razão Social: Camilla Fabiana Silva Santos ME
CNPJ: 23.531.436/0001-02
Endereço: Av. Benedito Cruz César,54- Campo Belo
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Camilla Fabiana S. Santos
CPF: 380.607.758-47
Auto de Infração nº: 1977
Defesa: Não Apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº: 1767
Recurso: Convertido para Advertência
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 1804
Recurso: Aguardando Prazo legal de 10 dias.
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
CONVOCAÇÃO
==============================================================
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP
nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014,
visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos
estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 28 de dezembro de 2018.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso
seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2018.
Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

Controle 150/18 - LIMPEZA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba
cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 196
Em: 04/10/2016
Processo nº: 0000027093/2016
Atividade: Restaurante e Similares
Razão Social: Camilla Fabiana Silva Santos ME
CNPJ: 23.531.436/0001-02
Endereço: Av. Benedito Cruz César,54- Campo Belo
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Camilla Fabiana S. Santos
CPF: 380.607.758-47
Auto de Infração nº: 1977
Defesa: Não Apresentou
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Sade

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba
cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO ESTABELECIMENTO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 197
Em: 13/02/2017
Processo nº: 0000027093/2016
Atividade: Restaurante e Similares
Razão Social: Camilla Fabiana Silva Santos ME
CNPJ: 23.531.436/0001-02
Endereço: Av. Benedito Cruz César,54- Campo Belo
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Camilla Fabiana S. Santos
CPF: 380.607.758-47
Auto de Infração nº: 1977
Defesa: Não Apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº: 1767
Recurso: Convertido para Advertência
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

EDITAL RESUMIDO
Processo Seletivo Nº: 01/2018
Edital de Abertura das Inscrições N. 01/2018
Órgão: Prefeitura Municipal Roseira
Cidade: Roseira – SP
A Prefeitura Municipal de Roseira torna pública a abertura
de inscrição para participação no Processo Seletivo de nº
01/2018 para fins de contratação temporária em Regime CLT.
As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela
internet, pelo site www.mouramelo.com.br, entre os dias
14 de dezembro de 2018 a 07 de janeiro de 2019.
Roseira, 14 de dezembro de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Portaria nº 102, de 10/12/2018.
Exonera servidor em estágio probatório, Fabio Manoel
Afonso Mendes. E processo administrativo nº 003/2018,
encerra.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2018 (PMP 24706/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica das propostas e amostras exigidas no termo
de referência, realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
homologou, em 13/12/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros
alimentícios especiais para o preparo da alimentação escolar, incluindo produtos para alunos com
necessidades nutricionais especiais, produtos para datas comemorativas e produtos para atender
o cardápio anual, conforme termo de referência”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): CCM Comercial Creme Marfim Ltda: 01-6,14; 02-1,90; 04-1,78; 05-4,87; 06-2,60; 13-9,08;
14-2,94; 15-9,70; 21-4,82; 25-2,59; 26-2,55; Comercial Top Mix Ltda EPP: 10-0,66; 28-2,21; 313,27; 32-3,51; Esmeralda & Safira Comercial Ltda EPP: 07-0,69; 09-0,66; 18-4,65; 19-5,64; 22-3,56;
23-4,18; 24-2,70; 34-19,54; 35-19,54; Onix Brasil Comercial: 11-0,84; São Braz S.A. Indústria e
Comércio de Alimentos: 12-8,50; Superfood Alimentos EPP: 03-2,89; 16-11,81; 17-3,07; 20-10,37;
30-4,53; 33-0,79. Itens fracassados: 08, 27 e 29.
PREGÃO Nº 159/2018 (PMP 26337/2018)
A autoridade superior homologou, em 14/12/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa especializada no plantio e aquisição de gramas tipo
bermudas way, com calcário de dolomítico para a reforma do Campo de Futebol do Estrela”, em
favor da empresa Mendes Soluções Ambientais Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 13.017,51.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 180/2018 (PMP 29193/2018)
A autoridade superior, face à análise técnica das amostras e considerando as propostas
consolidadas das empresas, homologou, em 05/12/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de materiais de limpeza e higiene a fim de atender a Prefeitura de Pindamonhangaba
pelo período de 12 meses”, em favor das empresas: JC da Silva Suprimentos para Escritório ME,
o lote 04, no valor total de R$ 36.030,00 (item-vl unit em R$: 01-78,00; 02-49,00; 03-29,00); Orla
Distribuidora de Produtos Eireli, o lote 02, no valor total de R$ 898.799,10 (item-vl unit em R$:
1,65; 02-5,65; 03-7,54; 04-16,80; 05-7,54; 06-3,00; 07-16,19; 08-11,87; 09-2,58; 10-17,74; 11-6,90;
12-4,33; 13-9,70; 14-2,85; 15-3,87; 16-7,00; 17-2,39; 18-44,25; 19-5,73; 20-2,80); L&C Comércio
de Papelaria Ltda EPP, o lote 01, no valor total de R$ 896.793,59 (item-vl unit em R$: 01-5,20;
02-2,10; 03-20,50; 04-11,11; 05-23,95; 06-4,50; 07-2,10; 08-15,59; 09-9,45; 10-1,36; 11-5,13; 121,11; 13-5,20; 14-17,20; 15-2,22; 16-1,34; 17-2,95; 18-10,25; 19-37,57; 20-7,89; 21-17,95; 22-3,24;
23-1,60), e o lote 03, no valor total de R$ 674.475,00 (item-vl unit em R$: 01-69,70; 02-136,50;
03-18,91; 04-197,44).
PREGÃO Nº 199/2018 (PMP 31567/2018)
A autoridade superior homologou, em 06/12/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de ração para alimentação de bovinos”, em favor da empresa Barros
Comércio de Rações Eireli ME, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 52.810,50.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2018 (PMP 31570/2018)
A autoridade superior homologou, em 06/12/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de materiais de carpintaria” em favor da empresa Unimaquinas Ferramentas e
Equipamentos Eireli ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-127,00; 02-5,20; 03-6,70; 04-5,15.
PREGÃO Nº 204/2018 (PMP 31574/2018)
A autoridade superior homologou, em 10/12/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de livro infanto-juvenil ‘A Menina que Gostava de Chapéus’”, em favor da
empresa Aloprado Produção Ltda, o item 01, no valor total de R$ 17.600,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 210/2018 (PMP 32302/2018)
A autoridade superior homologou, em 11/12/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais para pavimentação, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos”, em favor da empresa Andrade Britta Construtora e Pavimentadora
Barusp Eireli, o item 01, no valor unitário de R$ 23,40.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 166/2018 (PMP 27395/2018)
Foi firmado o contrato 187/2018, de 05/12/2018, para “contratação de empresa especializada
em serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses,
com fornecimento de peças quando necessário para os refrigeradores e freezers instalados nas
Unidades Escolares e projetos da Secretaria de Educação do Município de Pindamonhangaba,
conforme termo de referência”, no valor de R$ 138.426,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada,
empresa AG da Silva Manutenção ME, o Sr Antônio Gomes da Silva.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 084/2016 (PMP 10150/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 19/05/2018, ao contrato 126/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais
pertencentes à frota da SEC”, para prorrogação até 25/05/2019, assinando pela contratante o Sr
Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, o
Sr Eduardo de Oliveira, e a Sra Neide Oliveira Souza.
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 19/05/2018, ao contrato 125/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais
pertencentes à frota da SEC”, para prorrogação até 25/05/2019, assinando pela contratante o
Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr
Alexandre Ponciano Serra.

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2018
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Leandro “Buda” é convocado para
representar Seleção do México
Atleta também foi campeão sul-americano de luta livre esportiva neste mês
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
Acostumado a levar a representatividade de Pindamonhangaba para eventos esportivos,
Brasil a fora, o lutador Leandro
“Buda” se deparou com a novidade de ser integrante da Seleção Mexicana em um evento internacional. Antes de embarcar
para a jornada inédita, ele ainda
venceu a “2ª Copa Sul-Americana de Luta Livre Esportiva”.
Somente em 2018, o pindense
participou de 13 competições e
seus resultados positivos lhe renderam o convite para fazer parte
do time do México no “ESL - Elite Submission League No Gi Series”. O Grand Prix reuniu a disputa entre quatro estilos de luta:
jiu-jitsu, sambo, 10th planet e
luta livre, a modalidade típica do
brasileiro. “Fiquei uma semana
treinando lá, para me adaptar ao
clima de três mil metros de altitude”, contou Leandro Buda.
A equipe “Mexican Pride” foi
com dois componentes de faixa azul, dois de faixa marrom e
apenas o pindense de faixa preta
para o ginásio Jalisco, em Guadalajara, no dia 9 de dezembro.
Assim, o conjunto conquistou
o terceiro lugar no “Elite Submission League” após o enfrentamento pelo pódio contra os

IPVA 2019 será cerca
de 3% mais barato para
proprietários paulistas

Pindense
tem o
apoio do
seu mestre
Alexandre
Pequeno
na carreira
esportiva

Calendário de vencimentos do imposto por ﬁnal de
placa está disponível para consulta; Pagamento
pode ser feito à vista ou parcelado em três vezes

competidores de sambo.
Além do mais, a passagem
do lutador pelo solo mexicano contou com a orientação de
workshops. “Eu ministrei seminários em três academias de
luta livre esportiva e passei um
pouco de meu conhecimento
para eles. Foi uma experiência
incrível”, aﬁrmou.
O encerramento do ano competitivo teve também outra vitória do esportista em 2 de dezembro. Ele competiu no Clube
Boqueirão do Passeio, no Rio de

Janeiro, em busca do título da
“2ª Copa Sul-Americana de Luta
Livre Esportiva”, chancelada pela
Confederação Brasileira da modalidade. E a medalha de ouro
veio na categoria Master 2 Faixa
Preta para atleta de até 76 kg.
“Eu saí campeão sul-americano do Rio, no domingo, e já viajei
para o México”, disse o líder da
Escola de Artes Marciais de Pinda e integrante da equipe “Guilhotina Fight Team” que estuda
a oferta de expandir sua atuação
proﬁssional fora do país.

Fundo Social recebe doação de brinquedos
O Fundo Social de Solidariedade recebeu uma doação de brinquedos na última semana. A arrecadação foi feita no “Congresso
de Dança”, realizado na Academia
Performance, com organização
dos professores de dança do “Projeto Reinvente” (FSS), Wendon e
Karol.
“A dança pode proporcionar
vários aspectos positivos, pessoas
saindo da depressão, coordenação
motora e lado social, que nesse
caso foi muito importante, por
isso optamos em fazer com que a
inscrição para o congresso fosse
um brinquedo para cada modalidade que o interessado desejasse
participar”, explicou a professora
Karol. “E a iniciativa foi um sucesso! Conseguimos trazer proﬁssionais de renome, de São Paulo,
como Cleber Guedes e Janaína
Poloni, por exemplo”, contou.
O Fundo Social de Solidariedade se mostrou grato pela doação
dos brinquedos. “Estamos muito
gratos por sermos lembrados
neste gesto tão bonito de solidariedade e por recebermos essas
doações que, com certeza, farão

Divulgação

Arrecadação já foi entregue à entidade
muitas pessoas felizes. Parabéns
aos professores pela iniciativa e
nosso agradecimento, de cora-

ção”, destacou a presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Cláudia Domingues.

“Nossa irmã mais nova” é a atração do ‘Cine Didun’ nesta quarta (19)
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Nesta quarta-feira (19), o “Cine

Didun” exibirá o ﬁlme japonês “Nossa irmã mais nova” no Palacete 10 de
Julho, às 19 horas. A sessão é gratuita
e terá apenas 50 vagas para o público.
Reprodução/Internet

Filme
japonês
será
exibido no
Palacete 10
de Julho

O longa conta a história de três
irmãs que vivem juntas em uma
casa que pertence à família há tempos. Apesar de não verem o pai há
15 anos, elas resolvem ir ao seu enterro. Lá conhecem a adolescente
Suzu Asano, sua meia-irmã. Logo
as três irmãs convidam Suzu para
que more com elas. O convite é
aceito e, a partir de então, elas passam a conviver juntas e aprendem
os pontos sensíveis relacionados ao
pai em comum.
A exibição é uma parceria entre
a Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba
com o projeto “Cine Didun” e Sessão Sesc. O Palacete 10 de Julho
ﬁca localizado na rua Deputado
Claro César, 33 - centro.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)
ﬁcará mais barato em São Paulo
em 2019 e as datas de vencimento
já estão disponíveis para consulta.
A tabela de valores venais registra
queda nominal de 3,34%%, em média, nos preços de venda praticados
no varejo, segundo levantamento
apurado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe), A
tabela e o calendário foram publicados pela Secretaria da Fazenda
no Diário Oﬁcial do Estado.
O levantamento da Fipe é referente a 11.556 diferentes marcas,
modelos e versões de veículos. A
pesquisa, baseada nos valores de
mercado de setembro de 2018, comparada ao mesmo período de 2017,
identiﬁcou maior queda de preços
de venda para caminhões usados,
que apresentaram recuo de 4,72%.
Os ônibus e micro-ônibus tiveram
redução de 3,67%, seguidos dos utilitários, com redução de 3,52%%.
Os preços de venda de motocicletas
tiveram queda de 3,30% e automóveis fecharam 3,26% abaixo do valor
apurado no ano anterior.
As alíquotas do imposto permanecem inalteradas. Os proprietários de veículos movidos à gasolina
e os bicombustíveis recolherão 4%
sobre o valor venal. Veículos que
utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, têm alíquota de 3%.
As picapes cabine dupla pagam 4%.
Os utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus, motocicletas,
motonetas, quadriciclos e similares
recolhem 2% sobre o valor venal.
Os caminhões pagam 1,5%.
A frota total de veículos no Estado de São Paulo é de aproximadamente 25,1 milhões. Destes, 17,4
milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA, 300 mil estão
isentos por terem mais de 20 anos
de fabricação ou são considerados
isentos, imunes ou dispensados do
pagamento (como taxistas, pessoas
com deﬁciência, igrejas, entidades
sem ﬁns lucrativos, veículos oﬁciais
e ônibus/micro-ônibus urbanos).
A Fazenda prevê arrecadar R$
14,9 bilhões com o IPVA em 2019.
Deste total, descontadas as destinações constitucionais, o valor é
repartido 50% para os municípios
de registro dos veículos, que devem
corresponder ao local de domicílio
ou residência dos respectivos proprietários, e os outros 50% para o

Estado. Os recursos do imposto
são investidos pelo governo estadual em obras de infraestrutura e
melhoria na prestação de serviços
públicos como os de saúde e educação.
Calendário de pagamento

Os contribuintes podem pagar
o IPVA 2019 em cota única no mês
de janeiro, com desconto de 3%,
ou parcelar o tributo em três vezes,
de acordo com o ﬁnal da placa do
veículo (iniciando o primeiro pagamento em janeiro e as outras duas
parcelas nos meses de fevereiro e
março). Também é possível quitar
o imposto no mês de fevereiro de
maneira integral, sem desconto.
Oportunamente, os proprietários deverão observar o calendário
de vencimento por ﬁnal de placa.
Para efetuar o pagamento do IPVA
2019, basta o contribuinte se dirigir
a uma agência bancária credenciada, com o número do RENAVAM
(Registro Nacional de Veículo Automotor) e efetuar o recolhimento
no guichê de caixa, nos terminais
de autoatendimento, pela internet ou débito agendado ou outros
canais oferecidos pela instituição
bancária.
Atraso de pagamento

O contribuinte que deixar de
recolher o imposto ﬁca sujeito a
multa de 0,33% por dia de atraso e
juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual
da multa ﬁxa-se em 20% do valor
do imposto.
Permanecendo a inadimplência
do IPVA, o débito será inscrito e,
como consequência, a multa passará a 40% do valor do imposto,
além da inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, impedindo-o de aproveitar eventual
crédito que possua por solicitar a
Nota Fiscal Paulista. A partir do
momento em que o débito de IPVA
estiver inscrito, a Procuradoria Geral do Estado poderá vir a cobrá-lo
mediante protesto.
Após o prazo para licenciamento, conforme calendário do Detran,
a inadimplência do IPVA impedirá
de fazê-lo. Como consequência, o
veículo poderá vir a ser apreendido,
com multa aplicada pela autoridade
de trânsito e sete pontos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
Reprodução/Internet

Em janeiro, pagamento integral do imposto tem desconto
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Divulgação

Simony, Mike e Tob subiram no palco para o show do “Balão Mágico” e encantaram crianças e adultos

Emoção marca formatura de 1.800
alunos da Rede Municipal de Ensino
A

Praça do Quartel recebeu, na sexta-feira (14),
a formatura de 1.800
alunos dos quintos anos da Rede
Municipal de Ensino. O evento
foi realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, com apoio
do Fundo Social de Solidariedade, e reuniu estudantes, pais,
professores e autoridades municipais para a cerimônia, que foi
marcada pela emoção.
A tarde começou com o show
do “Balão Mágico”, trazendo no
palco Simony, Mike e Tob, e os
maiores sucessos dessa turma
que marcou a infância de muitos dos presentes, acima dos 35
anos, mas que agitou também a
criançada com sucessos como
“Superfantástico”,
conhecido
por todas as gerações.
Na sequência do show, ocorreu
a cerimônia simbólica de formatura. Todas as crianças receberam
camisetas, algumas turmas aproveitaram para assinar e deixar
mensagens para os amigos nas
camisetas e, com certeza, guardarão para sempre este dia na memória. Afinal, a formatura marcou
a despedida das crianças da Rede
Municipal de Ensino, e, agora, algumas irão para a Rede Estadual e
outras para a particular.

Show do “Balão Mágico” abriu cerimônia na última sexta-feira (14)
Todos os formandos (organizados por escolas) foram chamados ao palco e tiraram uma
foto com as autoridades presentes. Em seguida, foram levados
à tenda dos fotógrafos, onde pu-

Uma multidão aproveitou o repertório de músicas infantis

deram fazer sua foto individual,
que ficará como lembrança oficial desta data.
O evento contou, ainda, com
a participação dos alunos oradores, Matheus Florindo Fer-

reira e Camila Vitória da Silva,
da Escola Municipal Arthur de
Andrade. A professora Rosângela Moraes Pinto, da Escola Municipal Professora Julieta Reale
Vieira, falou em nome de todos
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os professores. Alunos e professora receberam homenagens.
Abrilhantando ainda mais o
evento, as crianças do projeto
“Musicando na Escola” prepararam uma apresentação especial
com canções natalinas e uma
composição de um dos pais, refletindo sobre a temática da formatura. O projeto é resultado
da parceria entre a Secretaria de
Educação da Prefeitura e a Corporação Musical Euterpe, teve
início neste ano, e é realizado com
os alunos da Escola Municipal
Professor Augusto César Ribeiro.
Novo ciclo

Divulgação

De acordo com a dirigente
regional de ensino, Gicele de
Paiva Giudice, os alunos serão
bem-vindos na Rede Estadual,
onde serão acolhidos e poderão
dar continuidade aos seus estudos com a mesma qualidade
oferecida pela rede municipal.
Para o secretário de Educação da Prefeitura, professor
Júlio Valle, esse momento da
formatura é muito importante
para os estudantes, pois marca o
encerramento de um ciclo muito
especial para o desenvolvimento das crianças. “Essa formatura
vem para reconhecer o mérito
de nossas crianças, homenageá
-las com uma cerimônia própria
e celebrar essa conquista, que é
a nova fase que vem pela frente”, destacou.
O prefeito Isael Domingues
recebeu todos os formandos, um
a um, e conversou com crianças
e professores. “Essa é uma primeira experiência, voltada para
homenagear as crianças, pais e
professores, por todo o esforço
em conjunto para que os alunos
chegassem a essa etapa tão importante do seu desenvolvimento como cidadãos. Pretendemos
realizar sempre essa formatura,
claro que vamos aperfeiçoar a
cada ano, mas a ideia é que este
momento não passe em branco
na vida dos estudantes. Afinal,
a educação faz a diferença pra
quem tem o mundo inteiro pela
frente”, concluiu.

