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Bosque recebe atrações após 
passar por obras de manutenção

Neste fi m de semana, o Bos-
que da Princesa será palco de 
atrações especiais, após fi car 
ainda mais bonito e agradável 
para a população. Desde a se-
gunda-feira (18), a prefeitura 
vem realizando a manutenção 
geral do local, com a limpeza 
dos lagos e poda das árvores, 
entre outras ações.
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O carnaval chegou em Pin-
damonhangaba. O 12º “Festi-
val de Marchinhas Mirabeau” 
começa nesta sexta-feira (22) 
e reúne centenas de apaixona-
dos por carnaval na Praça do 
Quartel.

No sábado (23), Moreira 
César recebe a festa de pré-
carnaval com o mais famoso 
bloco de São Luiz do Paraitin-
ga, Juca Teles.
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Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade 
social empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

CHOVE CHUVA, CHOVE SEM PARAR
Eu adoro o barulho da 

chuva e o bem que ela 
nos traz, lógico que tem 
aquela mais violenta que 
nos traz algum tipo de 
transtorno, mas neste mo-
mento lembro de quem 
chegou antes, a senhora 
chuva está aqui bem antes 
de nós, portanto nós atra-
palhamos de alguma for-
ma seu percurso natural.

Tem gente que não 
gosta de chuva, sei que 
atrapalha o negócio de 
alguns, difi culta o deslo-
camento de outros, mas 
sempre tenho comigo que 
os benefícios que ela traz 
são inúmeras vezes maio-
res que os transtornos.

E por que falar de chu-
va em minha coluna, pois 
muitos agem da mesma 
forma quando se fala de 
engajamento social, de 
procurar uma forma de 
ajudar a sociedade se tor-
nar mais sadia para todos 
de forma igualitária, ou 
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melhor, da forma mais 
igualitária possível. 

Muitos acham fantásti-
cas as pessoas que fazem 
algo nesse sentido, da mes-
ma forma que gostam da 
chuva, mas se tiver que se 
molhar, bom assim já é de-
mais, eu gosto, apoio, en-
tendo o benefício, mas pre-
fi ro fi car aqui sequinho, no 
quentinho, sem me molhar.

Eu escolhi me molhar 
e gosto de falar para as 

pessoas que me molho e 
isso me da prazer, e lá no 
fundo quero que cada vez 
mais gente se molhe tam-
bém e entenda, não, na 
verdade sinta o bem que 
lhe faz e o bem que esta 
“chuva” traz ao o nosso 
planetinha.

Muitos da mesma for-
ma que veem a chuva 
pela janela e ouvem suas 
gotas no telhado, veem e 
ouvem o engajamento de 

muitos nas ações sociais 
do país todo, mas não se 
“molham”, preferem não 
se engajar, preferem fi -
car observando e muitas 
vezes ainda, reclamando, 
por que tem tanta “chu-
va”.

Quanto mais gente mo-
bilizada, engajadas e com-
prometidas com a socie-
dade onde escolheu para 
viver, mais tranquilidade 
teremos para aproveitar a 
chuva e apreender com ela.

Quando estamos dis-
postos a ajudar o aprendi-
zado vem junto, basta sair 
do lugar confortável e dei-
xar-se molhar, assim sen-
timos o que a chuva nos 
traz de bom, pois sempre 
traz.

Que tal se molhar nes-
ta e nas próximas esta-
ções chuvosas? Há, jáia 
esquecendo se precisar 
de ajuda para aprender 
a fazer isso, fale comigo. 
Abraços.

Reprodução/Internet

Desenvolvimento de games e 
robótica são atrações no shopping
“SuperGeeks Experience” promete muita tecnologia e diversão no 
shopping de 23 de fevereiro a 3 de março

O mundo dos games 
e da tecnologia têm po-
der de encantar e en-
volver, principalmente 
jovens e crianças. Por 
isso, ofi cinas de desen-
volvimento de jogos vir-
tuais, de Youtuber e de 
robótica serão atrações 
do “SuperGeeks Expe-
rience”, que acontece 
no Shopping Pátio Pin-
da, de 23 de fevereiro a 
3 de março. O evento é 
organizado pela escola 
SuperGeeks, de Pinda-
monhangaba.

As atividades come-
çam neste sábado (23), 
com uma ofi cina de De-

senvolvimento de Jogos 
2D, e a programação 
inclui ainda ofi cinas de 
Programação no Mi-
necraft, Robótica e de 
Yutuber. As aulas serão 
no espaço em frente à 
loja Di Gaspi. Todas as 
atividades são gratuitas, 
mas é preciso realizar 
agendamento prévio 
por meio do link http://
bit.ly/SGXP-Pinda. As 
turmas terão número 
limitado de participan-
tes, tendo duração de 
1 hora, e é preciso ser 
maior de oito anos e 
menor de 16 anos para 
se inscrever.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

23/2 – às 13, 15, 17 e 19 horas: Desenvolvimento de Jogos 2D
24/2 – às 15, 17 e 19 horas: Programação no Minecraft
25/2 – às 15, 17 e 19 horas: Robótica
26/2 – às 15, 17 e 19 horas: Desenvolvimento de Jogos 2D
27/2 – às 15, 17 e 19 horas: Youtuber
28/2 – às 15, 17 e 19 horas: Programação no Minecraft
1º/3 – às 15, 17 e 19 horas: Youtuber
2/3 – às 13, 15, 17 e  19 horas: Programação no Minecraft
3/3 – às 15, 17 e 19 horas: Robótica

Pinda  realiza 
“Operação Lei Seca”

Na sexta-feira (22), nos 
períodos vespertino e notur-
no, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba em conjunto 
com a Polícia Militar, Polícia 
Civil, agentes de trânsito e 
Guarda Civil Metropolita-
na, realiza a “Operação Lei 
Seca” em diversos pontos 
estratégicos da cidade,  para 
a fi scalização do consumo de 
bebidas alcoólicas, inclusi-
ve com o uso de etilômetros 
(conhecidos também como 
bafômetros).

Lembrando que, de acor-
do com o artigo 165 do CTB 
– Código Brasileiro de Trân-
sito –, o condutor fl agrado 
dirigindo sob a infl uência de 
álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que de-
termine dependência comete 
uma infração gravíssima, ou 

seja, multa de R$ 2.934,70, 
suspensão por 12 meses e 
retenção do veículo. Se o 
motorista for fl agrado nova-
mente dirigindo embriagado 
dentro de 1 ano, a multa será 
dobrada, para R$ 5.869,40, 
e a CNH pode ser cassada. 
O motorista que se negar a 
fazer o teste, mesmo que não 
aparente embriaguez, é pu-
nido da mesma forma que o 
motorista alcoolizado.

A chamada Lei Seca en-
trou em vigor em 2008 e 
reduziu a tolerância para a 
quantidade de álcool no or-
ganismo. Desde então, mais 
de 1 milhão de autuações 
foram feitas no país. A infra-
ção é confi rmada se o resul-
tado do teste do bafômetro 
for igual ou superior a 0,05 
mg/L de ar expelido.

Reprodução/Internet

Desenvolvimento 
ordenado   

       

Com grande público presente, a 
audiência da revisão do Plano Diretor 

Participativo de Pindamonhangaba foi 
realizada nessa quarta-feira (20).

O evento aconteceu nas dependências 
do Senac e teve por objetivo principal  
apresentar aos moradores da cidade a 
leitura da realidade do município e conhecer 
a opinião pública sobre o diagnóstico 
apresentado.

Além da apresentação e da parte aberta 
para que os participantes pudessem dar 
sugestões e tirar dúvidas, a prefeitura ainda 
disponibilizou outro canal direto com a 
população: um email da Secretaria de Obras 
e Planejamento, visando receber comentários 
e oportunidades de melhorias. 

Tanto a audiência pública quanto 
estes canais de sugestões são de extrema 
importância para que a visão seja mais 
ampla, pensando em um desenvolvimento 
ordenado da cidade para os próximos anos.
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idadeC

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A Secretaria de Saú-

de de Pindamonhangaba 
está convocando todos os 
munícipes a se vacinarem 
contra a febre amarela 

antes de viagens do feria-
do prolongado de carna-
val, caso ainda não este-
jam imunizados.

A vacina está disponí-
vel na rotina dos postos 
da rede pública de saúde 
e leva dez dias para ga-

PSF DO AZEREDO 
RECEBE 
PALESTRA SOBRE 
O ALZHEIMER

 
A Secretaria de Saú-

de de Pindamonhan-
gaba promoverá, na  
quinta-feira (28), no 
PSF - Posto Saúde da 
Família do Azeredo, 
o “Fevereiro Roxo”. O 
evento tem como ob-
jetivo alertar sobre os 
sintomas do Alzhei-
mer. A programação 
no Azeredo começará 
às 8 e irá até 12 horas, 
e contará com pales-
tra, teste de memória 
– com brindes para 
aqueles que acertarem 
– e também com atua-
lização da carteira de 
vacinas. 

Audiência Pública do Plano Diretor 
Participativo reúne munícipes no Senac

Foliões que forem viajar devem ser 
vacinados contra febre amarela

rantir proteção efetiva. 
Desta forma, o ideal é 
que os ‘foliões’ procurem 
os postos de saúde, es-
pecialmente aqueles que 
pretendem se deslocar 
para áreas endêmicas, 
como de matas, ribeiri-
nhas e o litoral norte.

Na impossibilidade 
de fazer uso da vacina 
em período inferior a 
dez dias da viagem, re-
comenda-se que evite 
adentrar em áreas de 
risco e utilizem repelen-
tes e roupas compridas 
de cor clara.

A vacina é indicada 
para pessoas a partir de 
nove meses de idade. 
Devem consultar o mé-
dico sobre a necessidade 

da vacina os pacientes 
portadores de HIV po-
sitivo ou transplanta-
dos. Não há indicação 
de imunização para ges-
tantes, mulheres ama-
mentando crianças com 
até seis meses de idade e 
imunodeprimidos como 
pacientes em tratamento 
quimioterápico, radiote-
rápico ou com corticoi-
des em doses elevadas 
(por exemplo, lúpus e 
artrite reumatoide).

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde da 
cidade, a cobertura va-
cinal contra febre ama-
rela no município é de 
50,66%, o que repre-
senta 70.202 pessoas 
imunizadas, faltando 

ainda 68.365 pessoas a 
vacinar.

Conforme dados epi-
demiológicos estaduais, 
em 2019 - de janeiro 
até a primeira quinze-
na de fevereiro -, foram 
confi rmados 36 casos de 
febre amarela silvestre 
em São Paulo, dos quais 
nove evoluíram para óbi-
tos. Em 2018, foram 502 
casos e 175 mortes, já em 
2017, foram 74 casos e 38 
óbitos. No município o 
trânsito de pessoas nes-
ta época do ano de fes-
tividades carnavalesca é 
intenso, para tanto se faz 
necessário ampliarmos a 
cobertura vacinal e nos 
tornarmos imunes à Fe-
bre Amarela.

Divulgação

É fundamental que pessoas que sairão da cidade durante 
os dias de folia se imunizem contra a febre amarela

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento, em con-
junto com a empresa Geo-
Brasilis, realizou, na noite 
de quarta-feira (20), a au-
diência pública da revisão 
do Plano Diretor Partici-
pativo. O evento aconte-
ceu nas dependências do 
Senac e contou com a pre-
sença de grande público.

O objetivo desta au-

diência pública foi apre-
sentar aos moradores da 
cidade a leitura da reali-
dade do município e co-
nhecer a opinião pública 
sobre o diagnóstico apre-
sentado. Ao fi nal da apre-
sentação, os participantes 
que solicitaram a palavra 
puderam fazer sugestões 
e comentários. Todas as 
sugestões e dúvidas pode-
rão ser encaminhadas até 
esta sexta-feira (22), para 

o e-mail planejamento.
depto@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

A audiência contou 
com a participação do 
prefeito  Isael Domin-
gues, da secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, além de 
integrantes da assessoria 
da Prefeitura e represen-
tantes de diversas insti-
tuições da cidade, como 
Acip (Associação Comer-

cial e Industrial de Pinda-
monhangaba), Sindicato 
Rural, Associação de En-
genheiros e Arquitetos e 
conselhos, como de turis-
mo, de patrimônio histó-
rico, de desenvolvimento 
rural e outros.

Entre as participações 
da população, foram feitas 
sugestões como a melho-
ria da poluição visual no 
centro da cidade, a atra-
ção de indústrias de alta 
tecnologia aliadas à sus-
tentabilidade ambiental, 
entre outras.

O prefeito Isael Do-
mingues destacou a ne-
cessidade da participação 
da população. “Com essa 
revisão do Plano Diretor, 
precisamos ter como foco 
a parte estrutural da cida-
de, para além das ações 
pontuais. A participação 
de todos é muito impor-
tante e a visão deve ser 
ampla, para um desen-
volvimento ordenado de 

Pindamonhangaba para 
os próximos anos, levan-
do-se em consideração 
também o fator fi nanceiro 
para que as ações sugeri-
das possam ser implanta-
das”, pontuou.

A revisão do Plano Di-
retor Participativo é uma 
obrigação legal (Lei Fede-
ral 10.257/2001 – Estatu-
to da Cidade) e que a cada 
10 anos deve ser realizada. 
A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefeitu-
ra está à frente, por meio 
da empresa Geo Brasilis, 
vencedora do certame lici-
tatório.

Novas audiências pú-
blicas serão realizadas a 
partir do fim de março. 
Todas as etapas do pro-
cesso podem ser acom-
panhadas no site da 
Prefeitura www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br e 
na página do Facebook 
Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019.

Bosque da Princesa recebe manutenção geral
O Bosque da Princesa 

vai fi car ainda mais bonito 
e agradável para a popula-
ção. Desde a segunda-fei-
ra (18), a prefeitura está 
realizando a manutenção 
geral do local, com orga-
nização da Secretaria de 
Meio Ambiente, que está 
providenciando a limpeza 
dos lagos, capina e roçada, 
poda das árvores, além de 
nivelamento do piso do 
passeio e da academia da 
melhor idade. Parque in-
fantil e coreto também re-
ceberão melhorias.

O prefeito Isael Do-
mingues está acompa-
nhando os serviços. “O 
Bosque da Princesa é um 
lugar de lazer, de contem-
plação, um local que as 
famílias visitam e agora, 
com esses serviços, pode-
remos oferecer um espaço 
melhorado e com mais se-
gurança. Ter qualidade de 
vida também é investir em 
saúde. Por isso, vamos co-
locar em nosso calendário 
a realização periódica dos 
reparos necessários, que 
não eram feitos há muitos 
anos”, destacou.

Manutenção dos la-
gos - Para a manutenção 
dos lagos, a Secretaria de 
Meio Ambiente intensifi ca 
os cuidados especiais com 
os peixes, por isso, conta 
com a parceria do setor de 
Aquicultura da Apta, para 
a retirada segura dos pei-
xes, cuidado e manuseio 
corretos. Durante a limpe-
za de lixo dos lagos e reti-
rada de limo do fundo, os 
peixes estão armazenados 
em um tanque. Após o tér-
mino dos serviços, retor-
narão para os lagos.

Para a limpeza dos la-
gos, foi necessário o esco-
amento das águas para o 
rio Paraíba do Sul e, para 
tanto, foi preciso fazer a 
reforma da canalização 
que liga o lago ao rio - que 
havia sido construída há 
mais de 30 anos e nunca 
recebeu manutenção. Por 
isso, estava entupida, cau-
sando transtornos sempre 
que a limpeza do lago pre-
cisava ser realizada. Para 
resolver esse problema, 
foi trocada toda a tubu-

lação para um diâmetro 
maior, garantindo para 
mais alguns anos a efi ciên-
cia deste sistema.

Poda das árvores - 
De acordo com a secretá-
ria de Meio Ambiente da 
Prefeitura, Maria Eduarda 
San Martin, outra preo-
cupação foi a realização 
correta da poda das árvo-
res. “O Bosque conta com 
muitas árvores centená-
rias e algumas até mesmo 
com risco de caírem, caso 
ocorra um temporal mais 
forte. Por isso, todas pas-
saram por uma análise de 
engenheira fl orestal, que 
identifi cou os pontos que 
podem ser mexidos e es-
tamos contando com ma-
quinário especializado e 

funcionários capacitados 
para essa ação”, garantiu 
a secretária, lembrando 
que a intenção é sempre 
plantar novas árvores no 
bosque, até mesmo para 
manter a arborização do 
local.

As obras serão encerra-
das nesta sexta-feira (22) 
e o Bosque da Princesa es-
tará reaberto ao público já 
no sábado (23).

Próxima fase
Em uma próxima fase 

de serviços da Secretaria 
de Meio Ambiente no Bos-
que, além do plantio de 
novas árvores, será a troca 
do piso do fundo dos lagos, 
o que facilitará ainda mais 
a manutenção futura do 
local. 

Divulgação

Divulgação

Há previsão para troca do piso do fundo dos lagos
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LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba, 
por ocasião da realização 
da 4ª Sessão Ordinária, no 
último dia 18 de fevereiro, 
na fase de discussão dos 
requerimentos, os parla-
mentares apresentaram e 
explicaram suas principais 
reivindicações.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PR) destacou a fala do sr. 
Ricardo da Cunha que disse 
semana passada na Tribu-
na Livre que ele sobrevive 
da reciclagem. O edil en-
viou a indicação nº 267 ao 
prefeito em 2017, pedindo 
para que fossem fornecidas 
cestas básicas para cada co-
laborador das duas Coope-
rativas que fazem a recicla-
gem do nosso município, 
a Cooperativa Reciclavida 
e a Moreira César Recicla. 
Professor Osvaldo voltou a 
reiterar seu pedido e ainda 
solicita que a administra-
ção municipal faça um es-
tudo e um levantamento a 
respeito dessas pessoas que 
trabalham com reciclagem, 
porque eles auxiliam a nos-
sa cidade e auxiliam a hu-
manidade na questão am-
biental. Além do que, essas 
pessoas não tem incentivo. 
Ele também pede que se-
jam inscritas no CRAS. “É 
o mínimo que a prefeitura 
pode fazer a essas pessoas 
que estão ajudando o meio 
ambiente de nossa cidade”.

Outra preocupação do 
vereador Professor Osval-
do diz respeito à dengue, 
sendo que o Estado de São 
Paulo está em situação de 
emergência e Pindamo-
nhangaba é uma das cida-
des nesta situação. Desta 
forma, pede ao Secretário 
de Educação que promova 
uma campanha junto à rede 
de ensino do município, no 
sentido de colaborar com 
as autoridades e reduzir o 
risco da dengue em Pinda-
monhangaba, pois quando 
se impulsiona as crianças, 
os jovens e os adolescentes 

Parlamentares cobram do Executivo uma 
solução para evitar perda de verbas de 

emendas parlamentares por falta de projetos
Vereadores reiteram pedidos que não foram atendidos, dentre os quais a distribuição de 
medicamentos no PS Municipal, também a realização de campanha contra a dengue e a 

inauguração de creches para atender a demanda dos bairros
as coisas se transformam, 
então a educação tem que 
partir das escolas, para que 
cheguem nas casas, tem 
que fazer um projeto de 
prevenção da dengue. 

Professor Osvaldo tam-
bém reitera dois projetos 
passados ao prefeito em 
março de 2016, sobre a 
cessão de prédios para ins-
talação do Projeto NOUS 
Escola e a ONG RAAP, po-
rém até hoje não houve ne-
nhuma resposta. De acordo 
com o vereador, o Projeto 
NOUS Escola, é um progra-
ma feito e coordenado por 
educadores, sem fi ns lu-
crativos, é um instrumento 
de educação para auxiliar 
no desenvolvimento das 
crianças e jovens com mais 
acesso à cultura e artes em 
geral, além de reforço es-
colar, apoio psicológico e 
atendimento a dependen-
tes químicos. O outro Pro-
jeto é a ONG RAAP que 
tem o propósito de auxi-
liar pacientes e familiares 
de pessoas com câncer, de 
nossa cidade. Estes dois 
projetos querem somente 
a cessão de um prédio para 
instalação destes projetos, 
sem nenhum custo a mais 
para o município.

O vereador Antonio Al-
ves da Silva - Toninho da 
Farmácia (PSDB) cobra 
solicitação do ano passado 
à Secretária de Saúde, que 
prometeu utilizar uma sala 
do Pronto Socorro para co-
locar os medicamentos da 
farmácia municipal para 
distribuição, principalmen-
te nos fi nais de semana e 
feriados, para atender a 
população carente de nos-
sa cidade. O vereador quer 
saber como vai fi car esse 
feriado de carnaval que 
está chegando? “Espaço e 
funcionários tem, quero 
saber quando será iniciado 
esta distribuição no PS Mu-
nicipal? É coisa simples de 
resolver”.

Em sua fala, o vereador 
Jorge Pereira Alves - Jorge 
da Farmácia (PR) pede ao 
prefeito e aos secretários 

bas por falta de equipe e de 
trabalho.

O vereador Carlos Mou-
ra – Magrão (PR) cobra da 
administração uma solu-
ção para o mato que toma 
conta das ruas e calçadas 
do Jardim Regina, além de 
uma operação tapa buracos 
e que os fi scais de postura 
notifi quem os proprietários 
dos terrenos particulares 
que estão com entulho e 
mato alto. Magrão também 
pede à Secretaria de Saú-
de, informações sobre os 
exames de eletroneuromio-
grafi a, que nunca faltou na 
secretaria e está em falta há 
tempos. O vereador diz que 
isso não pode acontecer 
pois é um exame necessário 
que detecta o local exato do 
problema no sistema neu-
rológico do paciente. Desta 
forma ele cobra informa-
ções sobre porque não está 
sendo realizado este exa-
me, pois são vários pacien-
tes que o procuraram e pre-
cisam deste exame, deste 
diagnóstico para continua-
rem com seus tratamentos.

Ao usar a Tribuna, o 
vereador Renato Noguei-
ra Guimarães – Renato 
Cebola (PV) disse que o 
prefeito cobra que os vere-
adores têm que ser parcei-
ros e ir atrás de emendas 
parlamentares. Mas que 
a administração não está 
executando o que já foi con-
seguido com deputados, 
com amigos que querem 
ajudar a cidade e o Execu-
tivo não dá conta do que 
foi mandado, é lamentável. 
Renato Cebola também 
pede a remoção das faixas 
de pedestres em algumas 
esquinas que estão fora do 
padrão conforme a Reso-
lução do Contran. Segundo 
o vereador, as faixas fora 
do padrão trazem proble-
mas para os pedestres que 
querem atravessar a rua e 
os motoristas que param 
muito em cima. O vereador 
pede ao departamento de 
trânsito que faça um estudo 
para remanejar estas faixas 
e adequar as mesmas de 
acordo com as normas do 
Contran.

O vereador Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR) pede provi-
dências para a Vigilância 
Sanitária sanar o problema 
de infestação de escorpi-
ões na rua Padre Gentil, no 
Araretama. Ronaldo Pipas 
disse na Tribuna que rece-
beu informações do Execu-
tivo a respeito das creches 
do Crispim, Arco Íris e do 
Centro. Que a princípio se-

 

ORDEM DO DIA
5ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
25 de fevereiro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 133/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
criação dos empregos de Diretor de Escola do Quadro da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 133/2018 - Diz respeito 
a criação dos cargos postos nesta iniciativa, de fundamental importância para 
o desempenho de todas as tarefas de caráter burocrático-administrativo das 
unidades escolares.

que executem as obras ne-
cessárias nos bairros da 
cidade, principalmente no 
Jardim Regina, onde pôde 
constatar diversos proble-
mas. Também criticou a 
empresa Lumini que deixa 
a desejar, pois Pinda está 
com vários pontos escuros 
devido a falta de troca de 
lâmpadas nos postes. Jorge 
da Farmácia também disse 
que apoia a construção de 
um pedágio com balança, a 
fi m de controlar o trânsito 
de veículos pesados pela ci-
dade.

A vereadora Gislene Car-
doso - Gi (DEM) cobra da 
administração municipal a 
realização de projetos e o 
seu cadastro junto aos ór-
gãos do governo. De acordo 
com a vereadora, a cidade 
está perdendo recursos por 
falta de equipe de trabalho 
que seja realmente com-
petente, pois ela conseguiu 
junto ao ex-deputado Már-
cio Camargo, uma emen-
da impositiva no valor de 
R$ 150 mil para revitali-
zação da Praça da Bíblia. 
Ela participou de reuniões 
junto com os comercian-
tes da Praça da Bíblia e a 
participação da Secretária 
de Planejamento, onde foi 
apresentado um projeto no 
valor de R$ 300 mil, para 
tornar aquele local atrativo 
e gastronômico. O vereador 
Professor Osvaldo apresen-
tou uma emenda impositi-
va no valor de R$ 40 mil e 
ela outra de R$ 80 mil, mas 
fi cou surpresa pois acom-
panhando todo o processo, 
sempre passando na Secre-
taria de Convênios, onde 
diziam que o projeto estava 
em análise, descobriu esta 
semana que este projeto 
não está cadastrado no Go-
verno do Estado, não foi 
feito o abastecimento desse 
projeto dentro do sistema 
da Casa Civil. Segundo a 
vereadora, todas as emen-
das impositivas do gover-
no serão pagas a partir de 
março, todos os projetos 
cadastrados, mas o nosso 
ninguém acha, este projeto 
não vai receber nada por-
que ele não foi cadastrado. 
É mais uma emenda perdi-
da. É triste para um vere-
ador batalhar por verbas, 
por emendas e ver essa ver-
ba ir embora porque não 
tem projeto cadastrado. 
Ela pede ao prefeito o pro-
tocolo de quem recebeu o 
projeto, nas mãos de quem 
está esse projeto, qual o 
procedimento? Cadê as tra-
tativas por e-mail? É triste 
ver a cidade perdendo ver-

riam inauguradas em de-
zembro do ano passado, o 
que não aconteceu e agora 
deverá ser em julho deste 
ano. E o pior, é que a creche 
do Parque das Palmeiras 
não tem previsão de térmi-
no e nem inauguração, por-
que terminou o contrato 
com a empresa que estava 
construindo. “Espero que a 
Administração busque so-
luções o mais rápido para 
sanar este problema”.

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) fez um pa-
ralelo sobre o aumento das 
passagens de ônibus em 
Pindamonhangaba e em 
São Paulo, onde lá o prefei-
to autorizou aumento por 
decreto de R$ 4,00 para 
R$ 4,30 e aqui em Pinda já 
está em R$ 4,50, e aqui, di-
ferente de São Paulo, como 
já havia vencido a licitação 
e nenhum tipo de melho-
ria, o juiz determinou que 
fosse revogado o aumento, 
porém o prefeito provou 
que havia feito novas licita-
ções neste período e voltou 
o aumento a R$ 4,30. Aqui 
em Pindamonhangaba, a 
licitação está vencida, não 
houve nenhuma concor-
rência, nenhuma melhoria 
e, pior, sem atendimento 
digno a nossa população e 
sem cobertura nos pontos, 
assim sendo, não deveria 
ter aumento e hoje, o valor 
da passagem do transporte 
coletivo em Pindamonhan-
gaba está mais caro que 
São Paulo. Outra situação 
apresentada pelo vereador 
Roderley Miotto diz respei-
to ao programa Município 
Verde e Azul, que foi criado 
pelo Governo do Estado em 
2007, onde 604 dos 645 
municípios paulistas ade-
riram ao programa. São 85 
diretrizes que vão em todas 
as áreas de sustentabili-
dade, desde o saneamento 
básico, quanto a preserva-
ção das nossas nascentes e 
o plantio de árvores, é todo 
um trabalho de sustentabi-
lidade. Pindamonhangaba 
em 2016 chegou na 46ª 
posição no rancking no es-
tado, um número muito 
importante e hoje estamos 
na posição de 355, nós de-
sabamos. Estávamos com 
84,65 pontos e hoje conta-
mos com 9,97 pontos. Per-
demos mais de 70 pontos 
em 2 anos de um trabalho 
seríssimo desse Programa. 

Este é um importante pro-
grama que cuida de toda a 
área de sustentabilidade no 
município. As cidades me-
lhoram o nível do meio am-
biente. E Pindamonhanga-
ba deixou isso de lado. Com 
a criação da Secretaria do 
Meio Ambiente, espero que 
o programa seja retomado 
para a cidade evoluir e va-
lorizar nosso meio ambien-
te e com isso receber mais 
verbas para a sustentabili-
dade.

Ao fi nalizar, o vereador 
Rafael Goffi  (PSDB) des-
tacou que fez diversos re-
querimentos para o bairro 
do Pasin e que justamente 
um dos bairros mais or-
ganizados em termos de 
associação de moradores, 
o seu presidente fez vários 
pedidos ao Executivo e ne-
nhum deles foi respondido. 
Mas que o prefeito e os se-
cretários fazem reuniões 
lá, prometem obras, mas 
não fazem. Outra questão 
levantada pelo vereador 
diz respeito ao Cartão Blue 
oferecido aos servidores, 
com desconto em folha e 
aval da administração. Po-
rém a empresa não cum-
pre os compromissos com 
o comércio e os servidores 
passam vergonha, embora 
tendo sido descontados os 
valores devidos, são im-
pedidos de concluir suas 
compras, pois quando vão 
utilizar seus créditos o co-
mércio não libera porque 
a empresa não pagou os 
fornecedores, ela não tem 
repassado para os comer-
ciantes os valores devi-
dos, gerando com isso, um 
grande problema para os 
servidores municipais que 
realizam suas compras 
com o referido cartão. Ra-
fael Goffi  quer saber quais 
as atitudes que a prefeitura 
tomou, quais as providên-
cias foram tomadas com 
relação a esta empresa e 
com este calote que ela está 
dando nos comerciantes de 
Pindamonhangaba. O par-
lamentar também pede a 
cópia do contrato para que 
possa tomar as medidas 
necessárias. Outra questão 
levantada pelo vereador 
Rafael Goffi  é sobre a lim-
peza das caixas d’água dos 
postos médicos dos bair-
ros, ele questiona quais 
foram feitas e quais não fo-
ram limpas e o porquê?.
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Espetáculo “Pedro e o Lobo” é 
atração no Bosque da Princesa
A apresentação acontece neste domingo (24)

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

 
o bosque da Princesa será 

palco do espetáculo infantil “Pe-
dro e o lobo”, do projeto “Conto 
outra vez”, que acontece nes-
te domingo (24), a partir das 
10 horas. o evento é gratuito e 
o público poderá aproveitar a 
peça ao ar livre.

“Pedro e o lobo” é um espe-
táculo infantil contada através 
da música, do compositor Ser-
gei Prokofiev, onde a linguagem 
musical e literária estão incor-
poradas. o conto musical traz 
a história de Pedro, garoto que 
enfrenta com coragem e esper-

teza um lobo que vivia pelas re-
dondezas. ao som dos violinos, 
da viola e do violoncelo a histó-
ria ganha vida e encanta crian-
ças de todas as idades.

a apresentação do musical 
faz parte do edital ProaC mu-
nicípios, iniciativa voltada ao 
fomento e difusão da cultura 
no estado de São Paulo, sele-
cionando projetos de cidades 
interessadas em abrir seus 
próprios concursos para pro-
moção da cultura local. a ci-
dade de Pindamonhangaba foi 
uma das selecionadas e conta-
rá com diversas atividades cul-
turais que acontecerão durante 
todo o ano.   

“Mestre Cultura Viva”: Premiação dos 
vencedores acontece neste sábado

Contação de histórias na 
BiBlioteCa da Vila são Benedito

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

Na próxima terça-feira 
(26), a biblioteca municipal 
da Vila São benedito recebe 
o evento de contação de his-
tórias “Convite para todos”, 
que acontece às 9 horas e às 
13h30. o evento é gratuito e 

para todas as idades.
Serão contadas histórias 

que ressaltam a importância 
de todos os seres, a valoriza-
ção da empatia, o respeito ao 
gênero e à orientação sexual, 
e a defesa dos direitos iguais.

a contadora lilian Damas-
ceno apresentará a história de 
Jack e Jim, duas aves de mun-

dos bem distintos que se tor-
nam grandes amigas mesmo 
com suas diferenças.

a biblioteca “maria do Car-
mo dos Santos Gomes” fica 
na rua Guilherme Nicoletti, 
1.169, Vila São benedito. Se-
rão 60 vagas. Para mais in-
formações, ligue no telefone: 
3637-1440. 

Peça infantil que será encenada no Bosque integra o projeto “Conto outra vez”

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

 
Será realizada neste sábado 

(23), a entrega do Prêmio mestre 
Cultura Viva de Pindamonhan-
gaba no bosque da Princesa, às 
10h30. Cada um dos selecionados 
receberá os seguintes prêmios: 
r$2.000,00 (dois mil reais) e 
“Certificado de Mestre”.

a iniciativa da Secretaria de 
Cultura e turismo da Prefeitura 
visa premiar cinco mestres, com 
mais de 60 anos, que se reconhe-
çam ou sejam reconhecidos por 
sua própria comunidade como 
herdeiros dos saberes e fazeres da 
tradição oral.

as inscrições e avaliações já 
foram realizadas, e os premiados 
deste ano serão: marino Ferreira 
de melo (brinquedos de madei-
ra), José Soares Ferreira (escul-
tor arte Sacra), maria de oliveira 
(Feitio de azeite de mamona), Pe-
dro do Prado (Folia de reis) e an-
tônia Ferreira da Silva (artesã).

o secretário de Cultura e tu-
rismo da Prefeitura, alcemir Pal-
ma, lembra que este momento de 
premiação é uma forma do mu-
nicípio reconhecer a importância 
dessas pessoas. “os mestres con-
tribuem com seus saberes e faze-
res para o desenvolvimento cul-
tural de nossa cidade”, afirmou. 
“Parabenizo os vencedores que, 
cada um em seu ofício, trazem 
um significado muito grande. São 
verdadeiros patrimônios imate-
riais”.

 Conheça os premiados
- marino Ferreira de melo 

(mestre de brinquedos de madei-
ra), na infância, fazia seus próprios 
brinquedos. os amigos começa-
ram a requisitar favores de “Seu 
marino” que foi fazendo brinque-
dos e não conseguiu parar mais.

- José Soares Ferreira (mes-
tre escultor), conhecido como Zé 
Santeiro, ainda criança, desper-
tou-se para a arte da escultura. Já 
casado e em Pinda obteve reco-
nhecimento, criando o tradicional 
presépio da Praça da Cascata e os 
personagens de monteiro lobato 
no reino das Águas Claras. Suas 
obras estão por várias localidades 
do município. 

- Dona maria de oliveira (mes-
tre no Feitio de azeite de mamo-
na), moradora do ribeirão Grande, 
é detentora de muitos conhecimen-
tos sobre técnicas artesanais de 
produção de doces, alimentos, re-
médios e o azeite de mamona.

- Pedro do Prado (mestre de 
Folia de reis) teve seu primeiro 
contato com a Folia de reis acom-
panhando seu pai folião nas can-
torias. em 1995, iniciou o grupo 
Folia de reis do Vista alegre.

- antônia Ferreira da Silva 
(mestre artesã), mais conhecida 
como “tunica”, aprendeu a fazer 
ponto cruz, bonecas e outros ar-
tesanatos, destacando-se por sua 
criatividade na confecção de saias, 
colares e sandálias de material re-
ciclável e por disseminar seu co-
nhecimento de forma voluntária 
em entidades assistenciais.

Vencedores receberão prêmio em dinheiro e certificado

Ziriguidum apresenta “Bora Brincar?” neste sábado
Colaborou Com o 

texto: ViCtor Gobbo
 
Neste sábado (23), às 10 ho-

ras, o Grupo Ziriguidum visita o 
bosque da Princesa para apre-
sentar o espetáculo brincante 
“bora brincar?”, que faz parte 
do projeto “Ô de casa!”. o even-
to é gratuito e livre para todos os 
públicos.

o brincar, a musicalidade da 

infância e as memórias brincan-
tes são base para a construção 
desse novo espetáculo dedicado 
especialmente à valorização da 
Cultura da infância.

o Grupo visitou Gilce, uma 
mestra brincante, fonte de ins-
piração do espetáculo. mora-
dora do Feital, é uma senhora 
que está sempre cantarolando 
bonitas melodias vividas em sua 
infância em São luís do mara-

nhão. Foi a partir desses relatos 
que foi realizada a apresentação.

“Conhecer as brincadeiras e 
cantigas dos moradores de nos-
sa cidade nos religa às nossas 
raízes, amplia o sentido de per-
tencimento e recria em obra de 
arte o diálogo com a criança que 
fomos, que está ao nosso redor 
e que virá a nascer”, disse a in-
tegrante do Grupo Ziriguidum, 
Fabiana Fonseca.

a apresentação acontece no Bosque da Princesa

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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“Festival de Marchinhas” abre 
‘Carnaval Solidário 2019’

COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA

 

O “12º Festival de Marchi-
nhas Mirabeau” começa 
nesta sexta-feira (22). O 

evento realizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, reúne centenas de apaixo-
nados por carnaval, na Praça do 
Quartel.

Sendo o mais antigo festival 
do Vale do Paraíba, o evento co-
meçou modesto na década de 
70, com seus idealizadores Aloí-
sio Soares, Darcy Torres e Paulo 
Roberto Plácido, na Quadra Co-
berta. Nem mesmo a pausa de 
38 anos em seu acontecimento, 
foi capaz de apagar da memó-
ria dos pindamonhangabenses 
a existência do evento, que hoje 
é um dos mais tradicionais da 
cidade. Foi por isso que desde 
2011 ele voltou a ser realizado 
pela iniciativa de Walter Leme e 
Marcos Ivan e, a partir de 2012, 
passou a ser organizado pela 
Prefeitura.

Desde então, todas as edições 
têm sido um verdadeiro sucesso, 
cada vez com mais marchinhas 
inscritas e mais público partici-
pante. Para edição em 2019, o 
festival contou com inscrições 
não somente de compositores da 
cidade, mas também de São Luiz 
do Paraitinga, Guaratinguetá, 
Taubaté, Tremembé e São Ber-
nardo do Campo. As obras com-
postas pelos artistas carnavales-
cos contam a paixão pela Festa 

de Momo, mas também falam de 
críticas sociais – como a corrup-
ção.

De acordo com a Secretaria 
de Cultura de Pindamonhanga-
ba, dezenas de marchinhas foram 
inscritas, mas somente 20 foram 
classifi cadas para o festival. Ha-
verá duas eliminatórias, a primei-
ra na sexta-feira (22), e a segunda 
no sábado (23), já no domingo 

(24) acontecerá a apresentação e 
premiação das dez melhores mar-
chinhas. Sempre a partir das 20 
horas.

“É motivo de orgulho ter um 
dos festivais mais bem orga-
nizados do Vale do Paraíba. O 
“Festival de Marchinhas de Pin-
damonhangaba” é o que abre as 
comemorações de carnaval da 
cidade. A intenção é sempre levar 
uma festa bonita, tranquila e com 
segurança, em que todos podem 
brincar o carnaval”, comenta o 
secretário de Cultura e Turismo, 
Alcemir Palma.

A programação completa do 
“Carnaval Solidário”, bem como 
as letras das marchinhas, já estão 
no www.pinda.sp.gov.br. 

 
Coral de idosos 
fará abertura

O coral de idosos da Fun-
dação José Carlos da Rocha 
se apresentará na abertura do 
“Festival de Marchinhas de Pin-
damonhangaba”, dia 22 de fe-
vereiro (sexta-feira), às 19h30, 
na Praça do Quartel. O grupo 
vem ensaiando com a profes-
sora Flávia do Amaral há dois 
anos e já participou de dezenas 

de apresentações ao público, 
mas esta será a primeira vez em 
um evento de carnaval. “Ainda 
não fechamos o setlist. Isso será 
feito poucos instantes antes da 
apresentação e vamos acertar 
isso com os próprios vovôs e 
vovós. Temos pronto, bastante 
ensaiado, clássicos como ‘Pra 
você gostar de mim’, ‘Me dá um 
dinheiro aí’, ‘Cabeleira do Zezé’, 
‘Bandeira Branca’, ‘Marcha do 
remador’, ‘Jardineira’, ‘Cachaça 
não é água’, dentre outras. Vai 
ser divertido para todos”.

 Premiação

A premiação será a seguinte: 1º 
lugar – Troféu Alarico Corrêa Lei-
te” e premiação em dinheiro; 2º 
lugar – Troféu “Zé Sambinha” – 
José de Assis Alvarenga e premia-
ção em dinheiro; 3º lugar – Troféu 
“Celso Guimarães” e premiação 
em dinheiro; 4º lugar – Troféu 
“Maestro Arthur dos Santos”; Me-
lhor Intérprete 2019 – Troféu Hé-
lio Camargo; Melhor Torcida 2019 
– Troféu Franco Neto; Melhor Fi-
gurino 2019 -Troféu Cida Novaes.

O coral de idosos da Fundação José Carlos da Rocha vai se 
apresentar na abertura do festival, na sexta-feira, às 19h30

O evento reúne centenas de apaixonados por carnaval na Praça do Quartel, neste fi m de semana

Os vencedores receberão troféus e premiações em dinheiro

Bloco Juca Teles promete levar uma multidão às ruas

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

Neste sábado (23), o Dis-
trito de Moreira César recebe 
a festa de pré-carnaval com o 
mais famoso bloco de São Luiz 
do Paraitinga, Juca Teles, com 
concentração marcada para as 
15h30 e saída às 16 horas.

A saída do Bloco acontecerá 

na avenida José Adhemar Cesar 
Ribeiro, próximo ao número 89, 
com chegada na avenida Teotô-
nio Vilela até a Praça de Even-
tos, próxima ao antigo PA, onde 
acontecerá o show da Banda 
Sambatuque, às 19 horas.

A programação completa 
do carnaval pode ser conferi-
da no site da Prefeitura www.
pinda.sp.gov.br.

Moreira César recebe 
pré-carnaval com 
bloco Juca Teles
A festa acontece neste sábado 
com concentração às 15h30

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Ideias sustentáveis
Alunos do curso de “Culinária da Saudável” do Fundo Social fazem visita técnica à Fatec  

“Que seu remédio 
seja seu alimento 
e que seu alimento 
seja seu remédio!”

HIPÓCRATES

TEXTO E IMAGENS: JUCÉLIA BATISTA

SOCIO-
AMBIENTAL

Cada vez mais, as pessoas 
vêm tendo consciência de que 
bons hábitos alimentares alia-
dos a um estilo de vida equili-
brado previnem doenças e pro-
porcionam bem-estar. 

Atento a esse conceito, o Fun-
do Social de Solidariedade de Pin-
damonhangaba atua em diversos 
segmentos, buscando contribuir 
para o lazer, para a cultura e para 
a promoção da saúde das pesso-
as. E, um exemplo dessa proposta 
é o curso de “Culinária Saudável” 
oferecido, gratuitamente, pelo 
projeto ‘Reinvente’. 

Na última quarta-feira (20), 
os alunos do curso, do bairro 
Alto do Cardoso, realizaram 
uma visita técnica à sede da Fa-
tec (Faculdade de Tecnologia), 
unidade de Pindamonhangaba. 

Durante a visita monitorada, 
eles conheceram laboratórios, 
salas de processos, a biblioteca 
e o espaço reservado ao “Fama - 
Fatec Abraça o Meio Ambiente”, 
iniciativa de responsabilidade 
do professor Pedro Jacob Filho, 
da área de Gestão em Energia e 
Meio Ambiente da Fatec. 

O docente destacou a impor-
tância da alimentação saudá-
vel, do cultivo e do consumo de 
alimentos orgânicos, livres de 
agrotóxicos, para uma vida mais 
plena e com saúde. 

A professora do curso “Culi-
nária Saudável” do Fundo So-
cial, Gabriela Gasparin Cardoso, 
ressaltou que a fala do professor 
Pedro “vem ao encontro do que é 
abordado em sala de aula duran-
te o curso; e que, por isso, agrega 
muito ao aprendizado de todos”. 

Para os alunos, “a visita à 
faculdade e ao projeto ‘Fama’ 
abriu um leque de oportunida-
des e de ideias sustentáveis”.

Alunos do curso “Culinária Saudável” do Fundo Social visitam Fatec Pinda

Ação foi possível graças a parceria entre o Fundo Social, os alunos, os docentes e a Fatec

“Proporcionar 
momentos de 
aprendizagem e 
de integração, 
reforçando a nossa 
responsabilidade 
socioambiental é 
uma das premissas 
do Fundo Social; 
e essas parcerias 
fortalecem nossos 
projetos. Só tenho 
que agradecer e 
parabenizar a todos 
os envolvidos!”  

CLÁUDIA VIEIRA DOMIN-
GUES – presidente do Fun-

do Social de Solidariedade

“Estou muito contente com o curso de ‘Culinária Saudável’ e também com esta visita 
à Fatec. A gente passa, vê de fora e nem imagina toda a tecnologia e a ciência que 
estão aqui dentro. Por outro lado, eles se preocupam com o meio ambiente e com a 
alimentação saudável; temas trabalhados pelo curso. É como unir teoria e prática.” 

SUSI PEREIRA – aluna do curso “Culinária Saudável”

Alunos conheceram a diversidade do “Fama - Fatec Abraça o Meio Ambiente”
Espaço é aberto à população e pode ser “adotado” por pessoas que queiram 
cuidar do local e dos alimentos orgânicos

esponsabidadeesponsabidadeesponsabidadeesponsabidadeR
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eralG 

CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA
Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis 
de Pindamonhangaba, para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 
04 de março de 2019, às 19h em primeira convocação e em segunda convocação 
às 19h30, na sede da entidade, de conformidade com os artigos 18 e 20 do Estatuto 
Social, para tratar a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, aprovação das 
contas e homologação do balanço do exercício de 2018, elaboração do plano de 
trabalho e atividades.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2019.

Alzira Maria Ussier Zola
Presidente

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

Controle 021/19 – lIMPEZA  (REtIRADA DOS MAtOS NOS FUNDOS tERRENO)

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) AGROPASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A, proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA JACYRIO MARQUES 
MARTINHO, SNR. , Bairro MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO110204056000, 
QUADRA 34 LOTE 1110 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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 022/19 - lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) JEFFERSON DIOGO DA SILVA, 
proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA JOB SARMENTO DA SILVA, SNR. , Bairro 
FLAMBOYANT  MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO121616013000, QUADRA 19 
LOTE 10 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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 023/19 - lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) LUIZ CARLOS GODOI, proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA LEONIDIA CESAR, SNR. , Bairro FLAMBOYANT  MOMBAÇA,  
inscrito nesse município sob a sigla: SO121617023000, QUADRA 20 LOTE 21  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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 024/19 – lIMPEZA  (RESIDÊNCIA DESABItADA)

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) JOÃO MOREIRA, proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES ROMEIRO, NR 336. , 
Bairro VILA RICA - SOCORRO,  inscrito nesse município sob a sigla: SO111002017000, QUADRA 
05 LOTE 08  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  QUINTAL COM MATO 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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 025/19 - lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA FREDERICO ANTONIO 
TEIXEIRA SOUTO, SNR. , Bairro  MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO110603007000, 
QUADRA 29 LOTE 934  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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 026/19 – lIMPEZA ( EDÍCUlA COM MAtO AltO )

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA,  
proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA JOVIANO BERNARDES, SNR. , Bairro  
MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO110606067000, QUADRA 37 LOTE P-1149  
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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
Extrato de termo de Adoção

termo de Adoção Espontânea n°001/2019
 

 Donatário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Adotante: Associação dos 
Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos. Objeto: Adoção espontânea da 
área verde/praça/canteiro/rotatória localizado no Loteamento Reserva dos Lagos 
pelo período de sessenta (60) meses contados a partir da assinatura do contrato, de 
acordo com o Projeto Cidade Florida. Data da assinatura: 31/01/2019.

Frederico l A Gama
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Município de Pindamonhangaba

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 027/19 – lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr(a) ELZA EIKO OTAKENO,  proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA MONS. ANTONIO OLINRO DE PAIVA DUTRA, 380, Bairro 
SANTA LUZIA, inscrito nesse município sob a sigla: SE 11.11.002.063.000, QUADRA H LOTE 36, 
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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 027/19 – lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr(a) ELZA EIKO OTAKENO,  proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA MONS. ANTONIO OLINRO DE PAIVA DUTRA, 380, Bairro 
SANTA LUZIA, inscrito nesse município sob a sigla: SE 11.11.002.063.000, QUADRA H LOTE 36, 
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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

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 008/2019 (PMP 06002/2019) 
Para “aquisição de insulinas para o programa de diabetes do Município e para atender mandados 
judiciais”, com entrega dos envelopes até dia 11/03/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 009/2019 (PMP 06006/2019) 
Para “aquisição de kits lanches”, com entrega dos envelopes até dia 11/03/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 010/2019 (PMP 06007/2019) 
Para “aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar”, com entrega dos envelopes até 
dia 14/03/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 011/2019 (PMP 06028/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço na instalação de ar 
condicionado e cortina de ar”, com entrega dos envelopes até dia 14/03/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 012/2019 (PMP 06037/2019) 
Para “aquisição de cascalho de tremonha”, com entrega dos envelopes até dia 12/03/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 013/2019 (PMP 06039/2019) 
Para “aquisição de materiais para pintura”, com entrega dos envelopes até dia 12/03/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 014/2019 (PMP 06046/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/03/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 015/2019 (PMP 06053/2019) 
Para “contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção para academias da 
melhor idade”, com entrega dos envelopes até dia 15/03/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 016/2019 (PMP 06059/2019) 
Para “aquisição de uma Academia da Melhor Idade”, com entrega dos envelopes até dia 15/03/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 017/2019 (PMP 06063/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para 
veículos”, com entrega dos envelopes até dia 13/03/19 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. 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 

 
 
 
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, bem como todos os representantes das 
entidades de atendimento à criança e ao adolescente do município,convocados a 
comparecerem na data abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e aprovação de Ata; 
2. Apresentação pela Comissão SGDCA do Fluxo de Atendimento das 

Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência; 
3. Outros assuntos pertinentes ao Conselho; 
4. Informes gerais. 

 
 
Data:  26/02//2019 (terça-feira) 
Horário: 8h00 (oito horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 

 
Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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Confira a programação:
 

25 de fevereiro (segunda-feira)
•   Excel para o 1º emprego
•  Café acadêmico – cursos superiores e transformação
 
26 de fevereiro (terça-feira)
•  Desenvolvimento de aplicativos para smartphones
•  Ludicidade: aprender brincando
•  Sequência didática em sala de aula
 
27 de fevereiro (quarta-feira)
•  Esportes e alto desempenho profissional
•  Entendendo a ansiedade e depressão no trabalho
 
28 de fevereiro - Quinta-feira
•  Uso de mídias sociais para negócios
•  Dicas de arrumação de vitrines
 

Cidade recebe semana do upgrade profissional
Iniciativa da Faculdade Anhanguera visa contribuir para a 
atualização profissional, além de possibilitar networking entre 
os participantes e fomentar a empregabilidade

A Anhanguera de Pin-
damonhangaba abre suas 
portas para a comunida-
de e oferece uma oportu-
nidade para as pessoas 
que buscam se atualizar 
profissionalmente e me-
lhorar suas chances de 
empregabilidade. Entre os 
dias 25 e 28 de fevereiro, 
a partir das 19 horas, será 
realizada uma Semana 
do upgrade profissional, 
que envolve atividades 
das graduações em Ad-
ministração, Pedagogia, 
Psicologia, Arquitetura 
e Urbanismo, entre ou-
tras. A programação conta 
com palestras e debates 
com especialistas, visando 
apresentar perspectivas e 
tendências nas áreas.

O mercado de trabalho 
é cada vez mais desafiador 
e exigente, e, para se ade-
quar a este cenário, as pes-

soas devem estar abertas 
a novos desafios e ter ca-
pacidade de se adaptar às 
mudanças. “Para se con-
quistar um bom nível de 
empregabilidade o melhor 
caminho é a atualização, 
por isso estamos propor-

cionando este evento para 
contribuir com a qualifica-
ção da população”, destaca 
o diretor da faculdade, Le-
onardo Danelon. As ativi-
dades são gratuitas, aber-
tas ao público e oferecem 
certificado de participa-

ção. As inscrições podem 
ser feitas pelos telefones 
(12) 99115-7954, ou (12) 
99644-3991. 

A Anhanguera fica na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344 (Cam-
po Alegre).

Na programação haverá aula com dicas de arrumação de vitrine de lojas

Divulgação
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sportes eE BEM-ESTARBEM-ESTAR
“Jogos Escolares do Estado de São Paulo 
2019” estão com inscrições abertas

Equipe do “Projeto Taekwondo Araretama” 
conquista cinco medalhas em evento sul-americano

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
“A prática esportiva 

também ajuda em um 
mundo melhor, com tudo 
de bom que traz para nós: 
saúde, autoestima, espí-
rito de equipe, objetivos, 
entre outros atributos 
que, com certeza, vem 
junto com o esporte”. A 
frase do nadador Gus-
tavo Borges, medalhista 
olímpico e atleta consa-
grado, sintetiza a essência 
que o esporte desenvolve 
na interação social. Com 
o objetivo de promover 
a integração e o inter-
câmbio entre os alunos 
das unidades escolares 
de Ensino Fundamental 
e Médio, os “Jogos Es-
colares do Estado de São 
Paulo(JEESP)” já têm 
data para acontecer em 
2019 e recebem inscrições 
até o dia 15 de março.

A competição conta 
com modalidades indivi-
duais e coletivas divididas 
em duas categorias: Mi-
rim (14 anos - nascidos a 
partir de 2005) e Infantil 
(17 anos - nascidos a par-
tir de 2002). Além disso, 
provas paralímpicas estão 
inclusas na grade esporti-
va, que inclui: atletismo, 
atletismo paralímpico, 
badmington, basquete-
bol, bocha paralímpica, 
ciclismo, futsal, futebol de 
cinco, futebol de sete, gi-
nástica rítmica, goalball, 
handebol, judô, judô pa-
ralímpico, luta olímpica, 
natação, natação paralím-
pica, tênis de mesa,tênis 
de mesa paralímpico, 
tênis em cadeira de rodas, 
voleibol, voleibol sentado, 
vôlei de praia e xadrez.

Os “Jogos Escolares” 
acontecerão entre 25 de 
março e 15 de setembro. 
Crianças e adolescentes 
matriculados em esco-
las públicas e privadas 
de todo o Estado de São 
Paulo podem se inscrever 
no evento que selecionará 
campeões para participa-
ção nos “Jogos da Juven-
tude”, de abrangência 

Competição estadual envolve diversas modalidades destinadas a 
estudantes da rede pública e privada

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Equipes brasileiras 

e de mais três países 
sul-americanos parti-
ciparam da “12ª Copa 
América de Taekwon-
do”, no dia 16 de fe-
vereiro. O “Projeto 
Taekwondo Arareta-
ma”, treinado e orien-
tado pelo mestre faixa 
preta, 4º Dan, Geova-
no Golçalves e outros 
profi ssionais, alcançou 
o pódio da competi-
ção em cinco ocasiões, 
trazendo medalhas de 
ouro, prata e bronze 
para a cidade.

O torneio ocor-
reu em Arujá (SP), no 
Perfect Liberty. Com 
condução própria, em 
dois veículos, a turma 
pindense, com cinco 
atletas, três instruto-
res e dois auxiliares, 

pegou a estrada por mais 
de 115 km para chegar 
ao local. Após a aber-
tura do evento espor-
tivo, apresentações e 
outras formalidades, 
vieram as conquistas: 
Luis Carlos de Souza, 
com bronze; Lucas 
Valdecir e Flávia Ca-

mili, vice-campeões; 
Bruna de Oliveira e 
Denis Henrique Sales 
dos Santos, campeões 
em suas respectivas 
categorias.

Assim sendo, das 8 até 
às 19h30, horário da últi-
ma luta, a do atleta Denis, 
Pindamonhangaba teve 

representantes conquis-
tando bons resultados 
em meio a grupos de 
outras regiões do Bra-
sil, além da Argenti-
na, Chile e Paraguai. 
A equipe acredita que 
a participação na com-
petição de alto nível 
destaca a relevância 

do  “Projeto Taekwon-
do Araretama” e espe-
ra que seja um atrativo 
para o recebimento de 
mais apoio e continui-
dade da reprodução 
do nome da cidade em 
mais campeonatos e, 
c o n s e q u e n t e m e n t e , 
pódios.

Competição contou com participantes de três países sul-americanos, além do Brasil

Reprodução/internet

Além de medalhas, 
participação no evento 
pode render vaga nos 
“Jogos da Juventude” 

e em programas 
esportivos

SEMELP INICIA PROGRAMA DE COMBATE À OBESIDADE INFANTIL

nacional. O campeonato 
ainda serve de descoberta 
de novos talentos es-
portivos que possam ser 
indicados para integrar os 
programas “Bolsa Talento 
Esportivo” e “Centro de 
Excelência Esportiva”.

No ano passado, com-
petiram 363.681 alunos 
provenientes de 2.535 
escolas, localizadas em 
504 municípios de São 
Paulo, totalizando 14.096 
jogos e 670 competições 
nas diversas categorias e 
fases do torneio fruto da 
parceria entre as secreta-
rias estaduais da Educa-
ção, de Esporte, Lazer e 
Juventude, dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciên-
cia e do Desenvolvimento 
Econômico.

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) estima 
que 41 milhões de crian-
ças com menos de 5 anos 
estejam acima do peso. De 
acordo com o IBGE, o ín-
dice de obesidade infantil 
no Brasil faz com que uma 
a cada três crianças esteja 
pesando mais que o reco-
mendado. 

Atenta a esses núme-
ros, a Semelp – Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
lançando o projeto-piloto 
de combate à obesidade 

infantil. Serão aulas de 
esportes direcionadas e, 
além das atividades es-
portivas, os alunos terão 
acompanhamento com 
psicólogo e nutricionista 
voluntários.

As inscrições já estão 
abertas, mas somente po-
derão participar crianças 
de 8 a 12 anos com enca-
minhamento médico, que 
deverá ser apresentado 
para a efetivação da ma-
trícula. Também será ne-
cessário apresentar duas 
fotos 3x4 e cópia do RG ou 
certidão de nascimento.

As aulas começam no 
dia 11 de março e serão no 
Centro Esportivo “João do 
Pulo”. Haverá, inicialmen-
te, duas turmas, sendo 
uma às segundas, quartas 
e sextas-feiras, às 8h30, e 
outra às terças e quintas-
feiras, às 16 horas.

“Doenças como diabe-
tes, hipertensão e coleste-
rol alto são algumas con-
sequências da obesidade 
infantil não tratada. A con-
dição também pode levar a 
baixa autoestima e depres-
são nas crianças”, explicou 
a gestora Priscila Mateus.

Divulgação
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Muito sucesso!

É o que desejamos para o professor e diretor de 
teatro Renan Teixeira, que completou mais um ano 
de vida no dia 20 (quarta-feira). Ele recebe todo o 
carinho dos colegas e de todos os seus alunos.

Novo ciclo
Leandro Matos comemorou seu aniversário no dia 14 de 

fevereiro. O presidente da Gestão 10 da Associação Atlética 
Ferroviária recebe cumprimentos e abraços da mãe Lour-
des, esposa Luciana, fi lho Lucas, demais familiares, amigos, 
diretoria, conselhos, funcionários, parceiros do clube,asso-
ciados e toda a “gigantesca família do clube”.

Felicidades!

Para Samuel Clayton Mariano, 
aniversariante do sábado (23). 
Que Deus o abençoe e realize todos 
os desejos do seu coração. São os 
sinceros votos de todos os amigos 
e familiares, especialmente da 
esposa Aiandra e das fi lhas Laura e 
Carolina (foto).

Bênçãos sem limite

Quem também completou mais um ano 
de vida nessa quinta-feira, 21, foi Márcia 
Silva. Seus irmãos e familiares desejam 
saúde, paz, sabedoria e muitas conquistas.

Parabéns!

Para Mayara Chagas, que comemora mais 
uma primavera no domingo (24). Que seus 
dias sejam leves e felizes! São os votos das 
amigas do salão Cheias de Charme e do mari-
do Luis Paulo (foto).

Ainda dá tempo

Os familiares de Adriana de Araujo a para-
benizam pelo seu aniversário no dia 23 de ja-
neiro. Eles desejam muitas felicidades e bênçãos 
pelos próximos anos que seguem!

Bençãos sem fi m!

Para a querida Amanda Vasconcelos, que 
faz aniversário nesta sexta-feira (22). Os 
jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular 
Sede Pinda desejam todo amor, alegria e ben-
çãos dos céus para sua vida. Na foto ela está 
com o marido Júnior Torquato.

Tudo de 
lindo 

Para a 
gatíssima 
Júlia Siqueira, 
aniversariante 
do último dia 
21. Sua mãe 
Sabrina, seu 
pai Juliano 
e toda a sua 
família e 
amigos fazem 
votos de muita 
paz, bênçãos e 
felicidade. 

Parabéns Thiago Augusto!
Familiares, parentes e amigos de Thiago Augusto 

Pereira Carvalho, aniversariante do dia 24 de fevereiro, 
o cumprimentam pela festiva data. Seu pai, Altair (Tribu-
na) deseja-lhe saúde e que haja sempre muita luz e pro-
teção espiritual em seus caminhos. Na foto, Thiago e sua 
namorada e companheira Jéssica.

Tudo de bom   
Para Renata 

Regis, aniver-
sariante do 
último dia 20. 
Ela recebeu os 
parabéns do 
esposo Edinho e 
da mãe Terezi-
nha (telefonista 
da Prefeitura). 
Todos os seus 
amigos e fami-
liares desejam 
muita luz e 
alegria para seu 
novo ciclo.

Muita paz

Para Maria Inês Goffi  , que completou mais um 
ano de vida no dia 16 de fevereiro. Os familiares, 
amigos, netos e as amigas do alongamento pe-
dem a Deus que a abençoe com saúde, felicidade 
e muitas alegrias. “Aproveite sempre a vida ao 
máximo e lute por tudo que deseja alcançar. Seja 
feliz com as conquistas”. Feliz aniversário amiga! 


