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“41° Feste” termina neste �im de semana
A “41ª edição do Feste - 

Festival Nacional de Teatro” 
continua com apresentações 
teatrais e workshops até do-
mingo (17). Para iniciar o 
�im de semana, o espetáculo 
convidado “Morte e vida [ain-
da] mais severina”, da Cia Clã 
da Dança, se apresenta nes-
ta sexta (15), às 10 horas, no 
Bosque da Princesa.

PÁG. 5

PÁG. 5

Evento de Hip 
Hop “Pinda 
Battle” agita 
o sábado

Prefeitura apresenta aos vereadores orçamento de R$ 538 milhões para 2020

Centro Esportivo 
do Araretama 
passa por reformas

Neste mês, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
reformando as instalações do 
Centro Esportivo do Araretama. 
O objetivo é adequar o espaço 
e levar comodidade aos atletas, 
professores e comunidade que o 
utilizam.

Pindamonhangaba participa dos “Jogos Abertos do Interior”
A 83ª edição da competição acontece em Marília e reúne centenas de atletas PÁG. 3

Aconteceu no último 
dia 11, na Câmara de 
Vereadores de Pin-
damonhangaba, Au-
diência Pública para 
apresentação da Lei 
do Orçamento Anu-
al – LOA, para 2020, 
elaborada em cum-
primento ao disposto 
no inciso XV do artigo 
65 da Lei Orgânica do 
Município.

PÁG. 2

Divulgação

Divulgação
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Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras. Professora com 
doutorado em História 
e Filosofia da Educação 

Matemática.

Prefeitura apresenta aos vereadores 
orçamento de R$ 538 milhões para 2020

Aconteceu no último dia 11, na 
Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, Audiência Pública 
para apresentação da Lei do Or-
çamento Anual – LOA, para 2020, 
elaborada em cumprimento ao 
disposto no inciso XV do artigo 
65 da Lei Orgânica do Município.

A Lei Orçamentária Anual fixa 
as despesas e as receitas que se-
rão realizadas no próximo ano e 
conforme determina a Constitui-
ção Federal e deve ser votada e 
aprovada até o final de cada ano. 
O Orçamento anual objetiva con-
cretizar as metas propostas no 
Plano Plurianual – PPA, segundo 
as diretrizes estabelecidas pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO.

A audiência foi dirigida pelo 
presidente da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da Câmara, 
vereador Janio Lerario e contou 

ainda com a participação dos 
parlamentares: Gislene Cardoso, 
Rafael Goffi, Jorge Pereira Alves – 
Jorge  da Farmácia, Carlos Moura 
- Magrão e Ronaldo Pinto de An-
drade – Ronaldo Pipas (PR).

Pela prefeitura, participaram 
todas as secretarias municipais 
através de seus representantes 
que explicaram aos vereadores os 
projetos que serão realizados em 
cada secretaria. O Secretário Mu-
nicipal de Finanças e Orçamento, 
Cláudio Godoy Fonseca, demons-
trou o aumento do orçamento 
para 2020, na ordem de 6% em 
relação a 2019, bem como apre-
sentou uma planilha detalhando 
o comparativo das variações per-
centuais de cada secretaria.

Dentre os assuntos levantados 
pelo vereadores estão questões 
como: aumento da oferta de va-
gas de creche, mutirão de exames 

e consultas médicas, aumento das 
câmeras do COI, obras de asfalto 
e recapeamento, verba do Fun-
do de Apoio do Esporte, inves-
timentos no Distrito de Moreira 
César, funcionamento das novas 
unidades da UPA, melhorias na 
segurança dos prédios públicos 
com monitoramento de vídeo e 
melhorias na limpeza urbana do 
município.

“Em 2019 estimamos uma 
arrecadação de R$ 507 milhões 
e para 2020 estamos prevendo 
uma arrecadação de R$ 538 mi-
lhões, uma variação positiva de 
6%. Portanto,2020 será um ano 
de grande desafio e nossa orien-
tação a todas as secretarias é 
otimizar os recursos tentando 
viabilizar soluções possíveis para 
as principais demandas da po-
pulação”, afirmou o prefeito Isael 
Domingues.

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN:
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO, MAR DE ETERNIDADE

No dia 6 de novembro, Portugal 
e o mundo celebraram o centenário 
de nascimento da poeta e ficcionista 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
(1919 – 2004). Agraciada em vida 
com inúmeros prêmios, destaco o 
Prêmio Camões e o Prêmio Pessoa, 
ambos a ela atribuídos em 1999.

Adentrar a sua vida através de 
sua obra (poesia, contos, crônicas e 
literatura infantil) permitiu-me to-
car o Indizível que, em Sophia, pulsa 
sua atemporalidade e sua universa-
lidade e que,na sua escrita,marca a 
função social da poesia: a denúncia 
da injustiça, da desigualdade, de 
qualquer tipo de alienação ou atro-
pelo à dignidade humana (tão pre-
mentes ao nosso tempo...).

A arte poética perfilhada por 
Sophia também abarca o seu fascí-
nio pelo mar, como se pode ler em 
“Inscrição”, poema do Livro Sexto:
Quando eu morrer voltarei para buscar
Os instantes que não vivi junto do mar.

E, ao refletir sobre esses seus 
versos, apreendi o sonho poético 
de Sophia: ser mar, mar de Portugal 
que ela tanto cantou e amou, mar 
de eternidade que a sua produção 
literária cunhou nos países de lín-
gua portuguesa e em tantos outros 
em que sua obra tem sido traduzi-
da, lida e estudada com afinco. 

Esse sonho de Sophia dialoga 
com uma “carta-presente de ani-
versário” que redigi a um outro 
grande poeta pindamonhangaben-
se, o amigo e irmão de alma Ricar-
do Estevão de Almeida e que, por 
ora, é o que tenho de mais precioso 

Sophia Andresen foi a 
primeira mulher a receber 
o Prêmio Camões, o maior 
prêmio literário da língua 
portuguesa

para presentear aquela que em-
prestou seus versos e sua voz para 
construir jardins coração adentro, 
para edificar moradas cidade afora.

UM RIO CHAMADO AMOR, 
UM MAR CHAMADO ETERNIDADE

Foi catando as pedrinhas da 
vida que eu o encontrei. Fiozinho 
de água límpida, brotando do 
chão e, sem pestanejar um segun-
do, seguindo o seu rumo, entre 
vales e montanhas, a caminho do 
mar.

Fiquei tão encantada com 
tamanha determinação que, sem 
saber quando nem por quê - Des-
de sempre? Por que te amo? – me 
vesti de poesia para acompanhar a 
pretensiosa travessia.

E entre os braços e os abraços 
do majestoso vale, seu sonho foi 
se enamorando de outros rios, de 
outras pedras, de outras margens 
mais largas e profundas. E aquele 
fiozinho de nada, junto de outros 
fiozinhos de água, corria veloz 
no galope indomável de outras 
quedas, de outras serras, de outras 
cachoeiras escondidas no seio da 
terra.

Energia. Força vital que minha 
alma sorve, embevecida de sua 
realeza. Sede infindável. Poesia. 
Embornal de rimas, repleto de 
pedrinhas miúdas recolhidas aqui e 
acolá para que o seu rio siga a sua 
própria sina e se funda, um dia, ao 
rio da vida.

Rio-mar. Em cuja superfície, 
deslizam águas claras e vivazes. Em 

cuja profundeza, tranquila e escu-
ra, navega o seu sonho. Sonho de 
encontrar o mar. Mar de sabedoria.  
Mar de amor.

E, às margens deste seu rio-mar, 
prossigo. Guardiã invisível de seu 
leito. Até o dia em que não mais 
encontrar pedrinhas miúdas pelo 
caminho. Até o dia em que encon-
trar apenas conchinhas espalhadas 
pela grande praia. Conchinhas de 
se ouvir a voz de Deus, a voz do 
mar. 

Mar de segredos. Mar de sonho. 
Mar de amor! Profundeza singe-
la que abriga aquele fiozinho de 
água e o seu rio todinho de doçura! 
Eternidade!

Mar de eternidade! Mar de So-
phia de Mello Breyner Andresen!!!

asbeiras.pt
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A Lei Orçamentária Anual fixa as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano

Cmei Maria Aparecida 
Gomes desenvolve ações de 
prevenção ao câncer de mama

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

No último mês, o Cmei (Cen-
tro Municipal de Ensino Infan-
til) Maria Aparecida Gomes, no 
Pasin, promoveu atividades que 
envolveram as famílias acerca do 
“Outubro Rosa”. A intenção foi de 
levar mais informações às mães e 
responsáveis pelos alunos a fim 
de promover a conscientização 
sobre o câncer de mama.

De acordo com informações da 
comunidade escolar, uma campa-
nha de conscientização que tem 
como objetivo principal alertar 
as mulheres e a sociedade sobre 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de 
mama e mais recentemente sobre 
o câncer de colo do útero.

O Inca (Instituto Nacional de 

Câncer) e o Ministério da Saúde 
lançaram a campanha ‘Outubro 
Rosa 2019’, que reforça três pi-
lares estratégicos no controle da 
doença: prevenção primária, de-
tecção precoce e mamografia. A 
campanha, que inclui cartazes, 
folders, banners e cards para im-
pressão e utilização nas redes so-
ciais, foi criada para divulgação 
não apenas em outubro, mas ao 
longo do ano inteiro, porque o cui-
dado com as mamas deve ser uma 
preocupação permanente. O mote 
da campanha é “Cada corpo tem 
uma história. O cuidado com as 
mamas faz parte dela”.

A professora corresponsável, 
Adriana Cristina Pereira Vas-
concelos Ribeiro, afirmou que a 
participação dos familiares foi 
bastante significativa nos dois 
períodos, manhã e tarde.

Depois de duas semanas, está chegando ao fim mais 
uma edição do “Festival Nacional de Teatro” de Pinda-
monhangaba. Foram 15 dias de muita cultura, debates, 
integração e reflexões através das apresentações adultas 
e infantis. 

Com uma vasta programação, o festival levou espe-
táculos e eventos a diversos cantos da cidade como CEU 
das Artes; Bosque da princesa; Parque da Cidade; Museu 
Histórico e Teatro Galpão.

Ainda não acabou: a “41ª edição do Feste” segue com 
apresentações teatrais e workshops até o próximo do-
mingo (17). 

Mais uma vez, passaram pelos palcos fixos e itineran-
tes propagadores da cultura e da arte brasileira, in-
cluindo grupos do município – equipes que estão sempre 
dispostas a colaborar com a cultura local, regional, na-
cional e até internacional – quando têm a oportunidade. 

A todos os envolvidos por mais esta realização do 
Feste, nossos parabéns! Que vocês continuem a atuar 
como agentes culturais e de transformação da sociedade 
através da arte. 
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Centro Esportivo 
do Araretama 
passa por reformas

Pindamonhangaba participa 
dos “Jogos Abertos do Interior”

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Neste mês, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está refor-
mando as instalações do Centro 
Esportivo do Araretama. O obje-
tivo é adequar o espaço e levar 

comodidade aos atletas, profes-
sores e comunidade que o utili-
zam.

Segundo o secretário de Es-
portes, Antônio Macedo Giudice, 
as obras de reforma no Arareta-
ma contemplam a parte elétrica 
(com a melhoria da iluminação), 

cobertura do vestiário, além da 
reforma da piscina que terá os 
azulejos trocados e impermeabi-
lização que garantirá a segurança 
dos usuários. 

Com as melhorias, toda a co-
munidade do Araretama e região 
será beneficiada.

Divulgação

Obras contemplam cobertura do vestiário, reforma na piscina e melhoria na parte elétrica

Judô pindense participa da 
“Copa ADC Embraer Permac”

A equipe de judô da Semelp 
(Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer de Pindamonhan-
gaba) formada por 25 judocas, 
com faixa etária de 11 a 17 
anos, participou, no domingo 
(10), do Festival e da “Copa ADC 
Embraer de Judô”, em São José 
dos Campos.

O palco do evento foi o Tênis 
Clube e aproximadamente 400 
judocas da região do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira marcaram 
presença. No Festival, a equi-
pe da Secretaria de Esportes 
participou com quatro judocas, 
e os objetivos foram promover o 
aspecto técnico aprendido nas 
aulas, além de trabalhar com os 
valores e modos comportamento.

Na “Copa Embraer”, dos 21 
judocas das classes sub 13 a sub 
18, a equipe conquistou duas 
medalhas de ouro, duas de pra-
ta e oito de bronze. O professor, 

Celso Manzano, destaca que 
essa foi a última competição 
em 2019, encerrando assim, 
as participações em eventos 
oficiais e amistosos do ano. 
“Quero aproveitar para agrade-
cer à Secretaria de Esportes de 
Pindamonhangaba por oportu-
nizar 25 eventos aos judocas e 
ressalta, também, a confiança 
que as famílias depositaram 
no trabalho desenvolvido bem 
como aos judocas pela dedica-
ção nos treinos e nas competi-
ções”, falou.

Agora, a comunidade do 
judô da Semelp participará 
da Festa de Encerramento do 
ano de 2019 com a entrega 
das faixas para os 150 judocas, 
que acontecerá no dia 28 de 
novembro, no Centro Esportivo 
José Ely Miranda, e no dia 29 de 
novembro, no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, ambos 
às 18h30. 

Judocas representaram Pinda em São José dos Campos

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Nesta semana, os atletas e di-
rigentes da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Pindamo-
nhangaba embarcam para Marí-
lia para participar da 83ª edição 
dos “Jogos Abertos do Interior”. 
No ano anterior, em São Carlos, a 
cidade conquistou bons resulta-
dos que trouxeram diversas me-
dalhas para casa.

Nos “Jogos”, que começaram 
na segunda-feira (11) e seguem 
até o dia 23 de novembro, a Prin-
cesa do Norte disputará nas mo-
dalidades: atletismo, basquete, 
ciclismo, futebol, futsal, ginástica 
artística, ginástica rítmica, malha, 
natação, tênis, xadrez, badmin-
ton, capoeira e vôlei. Vale des-
tacar que as classificações das 
equipes dos “Jogos Abertos” são 
conquistadas através dos resulta-
dos dos “Jogos Regionais”.

A manhã de quarta-feira (13) 
foi de estreia nos “Jogos Abertos” 
com as meninas do futebol, o jogo 
que foi contra a equipe de Limei-
ra, terminou empatado em 0x0. 
Aconteceu, ainda, durante a ma-
nhã a competição de capoeira e 
de acordo com os dirigentes pin-
damonhangabenses, a cidade per-
maneceu bem nesta modalidade.  

A 83ª edição da competição acontece em Marília e reúne diversos atletas

Conforme informações da Se-
cretaria de Esportes, a delegação 
de Pindamonhangaba conta com 
aproximadamente 300 pessoas – 
entre atletas, dirigentes, cozinhei-
ros, seguranças e funcionários. E as 

equipes estão viajando para 
Marília de acordo com o cro-
nograma de competições.

O secretário de Esportes, 
Antônio Macedo, declarou 
que a expectativa é de sem-

pre realizar uma boa participa-
ção nos Jogos, além de melho-
rar a classificação a cada ano. 
Em 2019, a disputa conta com 
mais de 200 cidades partici-
pantes.

EC Estrela 
comemora 
46 anos com 
inauguração de 
campo Society

O Esporte Clube Estrela, 
localizado no Bosque da 
Princesa, está comemoran-
do seus 46 anos de fundação 
com uma grande festa nesta 
sexta-feira (15). A progra-
mação conta com a inaugu-
ração do Campo de Futebol 
Society, às 10 horas.

Abrindo as comemora-
ções, às 8h30 haverá no local 
uma missa campal com o 
padre Chiquinho. Na sequên-
cia, às 9h30, haverá um café 
da manhã e, às 10 horas, a 
cerimônia de inauguração 
do Campo de Futebol Society, 
com a presença de autorida-
des do município.

O almoço está programa-
do para o meio-dia e será 
a 15 reais. Em seguida, a 
partir das 14 horas, começa 
o bingo de aniversário com 
diversas rodadas, incluindo 
rodadas extras. As cartelas 
já estão à venda com os só-
cios e diretores do clube.

Divulgação
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 138/2019 de “aquisição de materiais elétricos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 14/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 380/2019 Empresa: DL ISHIZUCKA EPP
ATA nº 381/2019 Empresa HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ATA nº 382/2019 Empresa SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 172/2019 de “aquisição de telhas”, com validade de 12 
meses, assinadas em 07/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 360/2019 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 361/2019 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 362/2019 Empresa: SALUTI & CIA LTDA ME

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 193/2019 de “aquisição de hortifruti para o preparo da 
alimentação escolar”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 383/2019    Empresa:   CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 190/2019 de “contratação de empresa especializada 
em locação de estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em montagem, 
desmontagem e operação em estruturas metálicas, para coberturas e pisos”, com validade de 12 
meses, assinadas em 26/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 356/2019 Empresa: SBS EVENTOS LTDA ME

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 201/2019 de “contratação de serviços de arbitragem de 
futebol, para atender campeonatos organizados ou apoiados pela semelp”, com validade de 12 
meses, assinadas em 14/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 385/2019 Empresa: F. B. COSTA ESPORTES ME
ATA nº 386/2019 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL - L.P.M.F.

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 189/2019 de “aquisição de material de sinalização horizontal”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 30/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 387/2019 Empresa: KS COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP
ATA nº 388/2019 Empresa: MARJ TINTAS LTDA
ATA nº 389/2019 Empresa: PORTO SINALIZAÇÃO EIRELI

Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 155/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr. JOÃO BATISTA 
MONTEIRO responsável pelo imóvel situado a RUA ELOY CHAVES Nº 386, Bairro  ALTO DO 
TABAÚ  inscrito nesse município sob a sigla: SE11.02.08.019.000 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.
NOT. Nº 346/19

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, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 187/2019 (PMP 24708/2019) – reabertura 
Para “aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) para Secretaria Municipal de Obras 
e Planejamento”, com entrega dos envelopes até dia 06/12/19 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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 178/2019 (PMP 23430/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, homologou, 
em 07/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços em próteses dentárias, com fornecimento de material, mão de obra e 
transporte, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Irmãos Castro Ltda, os itens 01 a 04, 
no valor total de R$ 592.800,00. 

PREGÃO Nº 212/2019 (PMP 27315/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Saúde, homologou, em 08/11/2019, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de imunização e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria Municipal de 
Saúde”, em favor da empresa Agregue Multiserviços Eireli EPP, o lote único, no valor total de R$ 
311.108,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2019 (PMP 29330/2019) 
A autoridade superior homologou, em 06/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de eletrodomésticos”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Canaã 
Distribuidora e Comércio Eireli EPP: 02-120,00; 04-1400,00; Temperclima Refrigeração Eireli EPP: 
03-388,00; 05-400,00; Total Móveis para Escritório Ltda: 01-522,00. 

PREGÃO Nº 247/2019 (PMP 29993/2019) 
A autoridade superior homologou, em 06/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de refeições”, em favor da empresa MA Caetano Alimentos ME, o item 01, no valor total 
de R$ 91.088,80. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

Foi fi rmado, em 13/11/2019, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento n.º 0519012-
31, destinado ao apoio fi nanceiro para o fi nanciamento de despesas de capital, conforme Plano de 
Investimento – por meio do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, 
que tem como objeto a “Construção de Dois Terminais Rodoviários e Obras de Infraestrutura 
neste Município”, para alteração da Cláusula Quarta – Dos Encargos, o dia eleito para o Tomador 
corresponde ao dia 20 de cada mês e do Anexo II – Cronograma de Desembolso, com desembolso 
da Primeira Parcela para Mês 11 de 2019 e Segunda Parcela para Mês 05 de 2020, assinando 
pelo Tomador Município de Pindamonhangaba o Sr. Isael Domingues, e pela Concedente, Agente 
Financeiro Caixa Econômica Federal, a Sra. Josiane da Silva Araújo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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Financeiro Caixa Econômica Federal, a Sra. Josiane da Silva Araújo. 

COMUNICADO

Devido à informação que a chegada do Papai Noel foi antecipada para o dia 28 de novembro 
(quinta-feira) e que as lojas iniciarão suas atividades noturnas a partir desta data, INFORMAMOS 
que o início dos trabalhos desenvolvidos pelos vendedores ambulantes que forem sorteados, de 
acordo com Edital publicado no Jornal Tribuna do Norte, poderá ser antecipado para o dia 28 de 
novembro de 2019. 

Lucivânia de S. S. F. Pinheiro
Diretora de Administração

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
C.N.P.J.:45.226.214/0001-19

Rua Senador Dino Bueno,119   C.E.P.: 12.401-410
Pindamonhangaba / SP   Telefone: (12) 3644-1573

   E-mail: pedagogico.dpe@pindamonhangaba.sp.gov.br

Inscritos no processo seletivo GREB
Período de 2020

Nº Protocolo Matrícula Nome Deferido

304526 845889 Fabíola Queiroz Sim

305042 541400 Valéria Alves Santos Oliveira Sim

305144 816800 Elaine Grazieli Garcia de Andrade Sim

305373 565100 Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena Sim

305468 265989 Ana Cláudia Silva Pinheiro Sim

305505 696400 Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento Sim

305507 359300 Roselaine Moreira de Almeida Sim

305516 542100 Marta do Nascimento Bicho Freitas Sim

305519 549200 Percília Jaqueline Plácido de Lima Sim

305520 547700 Rosalina de Fátima dos Santos Picolo Sim

305529 551600 Miriam Alves da Silva Sim

305537 555600 Ione de Almeida Barbosa Sim

305554 694900 Luciana Simonetti Garcia dos Santos Sim

305556 545500 Elaine de Abreu Prolungatti Sim

305557 544400 Ana Silvia Gonçalves Albuquerque Sim

305681 556900 Ana Luíza Sebastião Lima Andrade Sim

305688 823800 Maria Helena de Melo Resende Sim

305694 847939 Deline Lourenço dos Santos Oliveira Sim

305728 847801 Francine Correa Domingues Sim

305761 753900 Melissa Vieira Parussulo Sim

305765 846673 Antonio Rauf Alves Ferreira Di Carli Meireles Sim

305854 657200 Mariluci Alcides Campos Sim

305889 847377 Lidiane Aparecida Vieira Bernardes Silva Sim

305903 847697 Maura Benedita dos Santos Ribeiro Sim

305936 697100 Catarina Rodrigues de Araújo Prado Sim

305942 695000 Solange Arantes Corrêa Não

305951 559800 Edma Cardoso Bacelar Silva Sim

305976 615100 Rosemar Aparecida Silva Sim

305989 567100 Maria Angélica Guimarães Sim

306003 552700 Andréa Fonseca de Oliveira Sim

306019 744100 Fabiana Isabel Oliveira dos Santos Sim

306052 618700 Kristiane Fernandes Marins da Luz Sim

306054 304200 Carmen Lúcia Agostinho Sim

306087 846767 Ana Maria Caetano do Santo Sim

306169 846796 Kátia Eliza Ferreira Pedro de Andrade Sim

306172 846795 Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos Sim

306510 613000 Ida Hebe da Costa Simplício Não

306524 656800 Edileusa Monteiro Sim

306530 820000 Roseli dos Santos Barbosa Sim

306535 847610 Laiza Cristina do Couto Boaris Sim

306551 342100 Esther Alves da Silva Sim

306552 847787 Nathali de Paula Garcia da Silva Sim

Total de Inscritos: 42
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CONSELHEIROS E AS CONSELHEIRAS, TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

CONVOCAÇÃO – 23ª 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, convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “23ª Reunião Ordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

1. Leitura e aprovação de Ata;
2. Serviço de Escuta Especializada;
3. Capacitação dos Conselheiros Tutelares;
4. Estágio dos Conselheiros Tutelares;
5. Sistema SICAD para o Conselho Tutelar;
6. Divisão da Região de Atendimento do Conselho Tutelar;
7. Solicitação de Registro de Associação no CMDCA;
8. Deliberação sobre Cartilhas e folders FUMCAD;
9. Pedido de Registro de Entidade no CMDCA;
10. Informes Gerais.

Data:  19/11/2019 (terça-feira)
Horário:      8h00 (oito horas)
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@
pindamonhangaba.sp.gov.br

Acontece, no Shopping 
Pátio Pinda, a quarta edi-
ção do evento que é um su-
cesso na região: o “Tattoo 
Animal”. No sábado (16) e 
domingo (17) o tatuador 
Alex (Gibits Tattoo) estará 
no shopping, das 11h às 
19h30, fazendo tatuagens 
por R$ 75.

O “Tattoo Animal” será 
em parceria com a ONG 
Amor Animal e todo o mon-
tante arrecadado será re-
vertido para a compra de 

rações para animais caren-
tes e para o auxílio no aten-
dimento médico a bichos 
necessitados ou que preci-
sem de castração. Serão dis-
ponibilizados cerca de 200 
desenhos para tatuagem e 
serão aceitas ainda artes 
prontas com até 10 cm, de 
linha �ina e na cor preta.

O evento acontece no 
Espaço Cultural do sho-
pping e, para participar, é 
necessário levar RG e ter 
mais de 18 anos.

Reprodução/internet

Pindamonhangaba 
recebe a “1ª Mostra de 
Orquídeas” e venda de 
plantas no dia 30 deste 
mês (sábado), das 9 às 
21 horas e 1º de dezem-
bro (domingo), das 9 às 
17 horas. O evento be-
ne�icente tem parceria 
com a Associação Or-

quidó�ila e será realiza-
do na Casa da Amizade 
(rua Itália, Parque das 
Nações), com entrada 
gratuita. No domingo 
(1º/12) haverá bingo, 
a partir das 14 horas, 
sendo cobrado R$ 15 
por 5 cartelas com três 
batidas cada e R$ 2 para 

cada rodada extra.
Destinado ao proje-

to “Banco de enxovais 
para recém-nascido”, 
para participar do even-
to solicita-se a colabo-
ração com a doação de 
um conjunto (pagão e 
mijão), não sendo obri-
gatório.

Associação Orquidó�ila e 
Casa da Amizade promovem 
“1ª Mostra de Orquídeas” O Parque Tecnológico São 

José dos Campos realiza a 3ª 
edição do Fórum da Indústria 
Espacial Brasileira. O evento 
será em parceria com a AEB 
(Agência Espacial Brasileira), 
o  MCTIC (Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, a  SAE (Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República, por meio da Secre-
taria Especial de Assuntos Es-
tratégico) e a ABDI (Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI).

O fórum acontecerá nos 

Vale do Paraíba recebe “Fórum 
da Indústria Espacial Brasileira”
Evento gratuito ocorre no Parque Tecnológico São José dos Campos 

dias 19 e 20 de novembro e 
tem o objetivo de criar um 
ambiente de debate, troca 
de ideias e possibilidades de 
negócios para o desenvolvi-
mento do setor espacial.

Com o tema “Economia 
Espacial e Negócios”, o fó-
rum discutirá os bene�ícios 
socioeconômicos gerados a 
partir do setor espacial e as 
aplicações possíveis, novos 
modelos de negócios aplicá-
veis ao setor e as conexões 
da tecnologia espacial com 
outros setores produtivos. O 

público-alvo será, além das 
instituições de governo, re-
presentantes de empresas 
e de startups, institutos de 
pesquisa, universidades, ins-
tituições de fomento e �inan-
ciamento.

Na edição deste ano, o 
Fórum da Indústria Espacial 
contará com a participação 
de representantes dos Esta-
dos Unidos, da Europa, da 
América Latina e da Ásia, 
para promover maior inte-
gração da indústria nacional 
com o ambiente global.

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA

CANCELAMENTO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA A GESTÃO 2019/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
DE PINDAMONHANGABA

A Secretaria de Assistência Social, por meio da Comissão Eleitoral nomeada para acompanhar 
o Processo de Eleição dos representantes da Sociedade Civil para composição do Conselho 
Municipal da Pessoa com Defi ciência, nos termos da Lei nº 4.682/2007 e suas alterações, TORNA 
PÚBLICO o cancelamento do presente processo de eleição por insufi ciência de inscrições para o 
preenchimento das vagas destinadas aos membros representantes da sociedade civil.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2019.

Comissão Eleitoral CMPD 2019-2021

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
CONVOCAÇÃO - 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 

 
 
 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a 

comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “10ª Reunião 
Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 – Informes; 

03 – Analise de projeto de arborização de novos condomínios no município em 

atendimento a Lei 5.462 de 2012; 

 
 
Data:  19/11/2019 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 
 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 
 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

CONVOCAÇÃO - 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “10ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;
02 – Informes;
03 – Analise de projeto de arborização de novos condomínios no município em atendimento a Lei 
5.462 de 2012;
Data: 19/11/2019 (terça-feira)
Horário:
Primeira chamada: 14:00 Segunda chamada: 14:15
Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria

Frederico L. A. Gama
Presidente

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e
inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

Quarta edição do “Tattoo Animal” acontece  
no Pátio Pinda



Divulgação

Divulgação

Tribuna do NortePindamonhangaba, 14 de novembro de 2019
5

cultura e lazer

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A “41ª edição do Feste - Festival 
Nacional de Teatro” continua com 
apresentações teatrais e workshops 
até domingo (17). Para iniciar o fim 
de semana, o espetáculo convidado 
“Morte e vida [ainda] mais severi-

“41° Feste” 
termina 

neste fim de 
semana

A artista plástica Andréa Costa 
Alves da Silva está expondo seus 
trabalhos e dos alunos de seu ateliê 
“Andrea Silva” no saguão da Prefei-
tura durante o mês de novembro. 
A mostra apresenta um pouco da 
produção em tela, unindo trabalhos 
criativos e tradicionais, sempre pri-
mando pela técnica e sensibilidade.

Saguão da Prefeitura recebe 
exposição de artes plásticas

na”, da Cia Clã da Dança, se apresen-
ta nesta sexta (15), às 10 horas, no 
Bosque da Princesa.

No mesmo dia, o Parque da Ci-
dade recebe o espetáculo de rua 
“Exemplos de bastião”, do grupo 
Mamulengo Sem Fronteiras, às 15 
horas. Mais tarde, o grupo Dulci-

neia Produções apresenta o espe-
táculo adulto “Carne de mulher”, 
no Teatro Galpão, às 20 horas.

No sábado (16), é o espetáculo 
de rua “Esquadrão Bombelhaço”, 
do Circo Teatro Palombar, que ini-
cia o dia com apresentação às 15 
horas, no Parque da Cidade. À noite, 
às 20 horas, quem se apresenta 
é o espetáculo adulto “Pauliceia 
Desvairada”, do grupo de Teatro 
Didático da Unesp e Teatro de Bran-

Nascida em Pindamonhan-
gaba, Andréa sempre esteve em 
contato com a arte. “A arte não foi 
bem uma escolha, mas um senti-
mento nato que surgiu nos pri-
meiros anos de vida. Sempre com 
muita criatividade, desenvolvi 
trabalhos em desenho e por mi-
nha mãe lidar com artesanatos, 

não foi difícil me envolver na área 
de artes plásticas”, contou.

A exposição é organizada 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo, por meio do Depar-
tamento de Cultura, e pode ser 
conferida de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas. Entrada 
gratuita. 

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na última terça-feira (12), a Es-
cola Municipal Professora Maria 
Zara Miné Renoldi dos Santos, do 
bairro Jardim Cristina, realizou a 
entrega das revistas desenvolvidas 
pelo ‘Projeto Território’.  O momen-
to contou com a participação dos 
professores, alunos e responsáveis.

O evento carregou o tema: “É 
tempo de valorizar... É tempo de 
celebrar!”, tendo em vista a ho-
menagem às professoras Eunice 
Teresinha de Ávila Prado e Maria 
Lúcia Antunes Pedrosa, que dei-
xaram a unidade de ensino, pois 
se aposentaram, e que muito con-
tribuíram para a aprendizagem 
dos alunos.

“Também foi homenageada a 
patrona da escola, a querida Pro-
fessora Maria Zara Miné Renoldi 
dos Santos. Neste evento, com 
grande alegria comunicamos que 
a aluna Mariana Yuki Shimada de 
Faria, do quinto ano A, foi desta-
que, pois participou e ficou em 
primeiro lugar no concurso reali-
zado pela Secretaria de Educação, 
com a produção de uma poesia 
que fará parte capa do caderno 
oferecido pela prefeitura no pró-
ximo ano letivo”, comentou a ges-
tora da unidade, Catarina Prado.

A finalização do evento foi 
com a entregada da revista do 
‘Projeto Território’, que apresen-
ta o trabalho realizado com os 
alunos na escola. Catarina expli-
ca que a revista território foi ela-
borada a partir de registros de 
projetos realizados pela equipe 
escolar durante os anos de 2017 
e 2019, além de ter biografia da 
Profª Maria Zara, há também um 
acervo de fotos e registro da co-

Escola Municipal 
Maria Zara realiza 
entrega das revistas do 
“Projeto Território”

munidade demonstrando o en-
volvimento e parceria nos proje-
tos realizados.

Neste primeiro momento, a 
revista foi distribuída aos profes-
sores homenageados presentes 
no evento, aos alunos dos quin-
tos anos que estão saindo da uni-
dade, aos membros do Conselho 
Escolar, aos pais e funcionários. 
Após nova tiragem de exempla-
res as revistas serão distribuídas 
para os todos os alunos.

“Projeto Território”
O “Projeto Território” conta com 

detalhes as histórias das escolas 
e de seus patronos, além de fazer 
uma exploração sobre o que há nos 
bairros. Mais do que isso é uma ma-
neira de conhecer de maneira mais 
profunda ambiente em que se vive.

Após coleta das informações, 
o projeto tomou forma de re-
vista, em que todo conteúdo foi 
elaborado pela comunidade es-
colar. No projeto há a apresenta-
ção das atividades desenvolvidas 
pelos alunos e professores como: 
Passeatas contra a dengue, Cam-
panha do Agasalho, Feira de Ci-
ências e Conhecimento, Plantio 
de Árvores e Horta Escolar.

A proposta do projeto foi 
também fazer um estudo am-
plo sobre a comunidade em que 
as crianças da Rede Municipal 
estão inseridas, bem como elas 
pensam, agem e sentem, além 
de poder encontrar meios que 
aprendam cada disciplina utili-
zando o contexto sociocultural 
– o território – como referência. 
As versões impressas das revistas 
começaram a ser entregues, ainda 
em 2018, às gestoras das unida-
des dos bairros: Triângulo, Feital, 
Castolira, Crispim e Cruz Pequena.

caleone, no Teatro Galpão.
Além das apresentações, na 

sexta-feira e sábado, ocorrerá o 
workshop “Ato Manifesto”, das 9 
às 13 horas, no Museu Histórico, 
com o ator Renato Livera, que já 
atuou no filme nacional “Os dez 
mandamentos”.

No último dia de Feste, domin-
go (17), é o espetáculo convidado 
“Colônia”, quem fecha o festival 
com chave de ouro, às 20 horas, 

no Teatro Galpão. Além disso, a 
noite contará com premiação das 
apresentações.

Todas as apresentações são 
gratuitas, porém para os espetá-
culos no Teatro Galpão é neces-
sário retirar o ingresso com ante-
cedência na bilheteria do teatro. 
As apresentações com horários 
e locais podem ser conferidas no 
site oficial da prefeitura, www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Workshop:  
BRINCADEIRA E ARTE
Grupo Quatro Ventos
Quinta-feira (14), das 15 às 
16 horas
Local: CEU das Artes                 

Palestra:   
“FESTE – DE 1974 A 1978”
Com  Diógenes Chiaradia
Quinta-feira (14), às 20 horas
Local: Teatro Galpão

Workshop:  
ATo MANIFESTo
Com Renato Rivera   
Sábado (16) e domingo (17), 
das 9 às 13 horas
Local: Museu Histórico

ProGramação de atiVidadeS extraS

Colaborou com o texto: 
Vanessa muassab

Neste sábado (16) e domin-
go (17) haverá a 5ª edição do 
“Pinda Battle”, na Associação 
Atlética Ferroviária, organi-
zado pelo professor Juliano 
Nunes do grupo Instintos Ur-
banos. Trata-se de um evento 
de Hip Hop com Mostra Com-
petitiva de Grupos, Workshop, 
show Case e Graffiti, que segue 
crescendo e hoje já consegue 
ajuda de custo para Professo-

res e Jurados de qualidade na-
cional e internacional, receben-
do dançarinos do Brasil todo e 
gratificando os melhores.

Além dos whorkshops de Ur-
ban Coreo, Krump, Afro House e 
Breaking, no sábado, a partir das 
19h, também haverá competição 
de grupos e mostra de dança de 
projetos sociais de Pindamonhan-
gaba. Será aberto ao público, com 
a entrada de 1kg de alimento.

No domingo (17), a partir 
das 8 hora, haverá as batalhas, 

nos estilos de Hip Hop, Bre-
aking e Open Style. Os rachas 
serão de Crew vs Crew 4vs4, 
no valor de R$ 40  (no dia) por 
crews, com brinde para os fi-
nalistas e prêmio em dinheiro 
para os vencedores. Além da 
batalha de Dancehall e Kids 
1vs1. Para o público que quiser 
assistir também será necessá-
rio doar 1 kg de alimento.

Para mais informações ou 
dúvidas: Facebook e Instagram 
@PindaBattle

Evento de Hip Hop “Pinda Battle” 
acontece neste fim de semana

Divulgação
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Festa na casa da Vera

Hoje, 14 de novembro, a família e os amigos da Vera Lúcia de Car-
valho tem um grande motivo para comemorar: ela completa mais um 
ano de vida. Recebe o carinho de todos, em especial dos �ilhos Viviane e 
Everaldo. Ops! e da �ilha Simone, na foto.

“Mulheres que Sonham”

A igreja do Evangelho Quadrangular de Pindamonhangaba 
realizou, no último sábado (9), o Encontro Regional “Mulheres 
que Sonham”, que reuniu cerca de 300 mulheres no templo cen-
tral da igreja. O evento teve a coordenação da Pastora Ednalva 

Antunes e contou com a presença da pastora Luciana Sanches, 
que foi a ministrante da noite. Também participaram Ana Lucia 
Gomes Araújo, secretária adjunta de Cultura e Turismo, e a 
vereadora Gislene Cardoso.

Parabéns

Completa mais um ano de vida no próximo 
dia 18 de novembro Fábio Duarte (à esquer-
da), grande liderança da região do Araretama 
e da comunidade evangélica. Ele recebe os 
cumprimentos dos amigos e familiares. 

Reinado em festa  

Quem inicia um novo ciclo no dia 17 de no-
vembro é a princesa Vitória Fujarra. Que seus 
novos 366 dias sejam de muita luz, de amor, 
de paz e de conquistas. As felicitações são dos 
seus pais Nilson e Letícia, dos seus irmãos Ta-
íssa e Victor, de todos os seus amigos e fami-
liares, e dos missionários Maranatha. 

Tudo de bomUm novo ciclo  

Cheio de luz, de saúde e de paz para Rosemeire Nas-
cimento, aniversariante deste sábado (16). Seu esposo, 
seus �ilhos e amigos, em especial a equipe da Secretaria 
Municipal de Educação a felicitam pela data.  

Ainda dá tempo...

...de parabenizar José Caramez (Secre-
taria de Meio Ambiente) pela passagem do 
seu aniversário no último dia 8. Seus �ilhos 

e todos os seus familiares e amigos desejam 
muita paz e saúde. 

Para Rogério Ramos (Comus de Pindamonhangaba), que com-
pletou mais um ano de vida na segunda-feira (11). Sua esposa 
Thyfani, suas �ilhas Nayla, Eloáh e Mirella, amigos e familiares 
desejam saúde, alegria e muita sabedoria. 

Tudo de lindo

Para o sempre lindo Eduardo Martu-
celli, que também faz aniversário neste 
sábado (16). Toda a sua família e amigos 
desejam um novo ciclo repleto de amor, de 
saúde, de paz e de conquistas.   

Parabéns!

Isabela de Oliveira Ramos, completou 
mais um aninho dia (12), recebeu os para-
béns dos familiares, na foto, à esquerda, ao 
lado da mãe Roseli. Felicidades!!


