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EDITAL DO LOTEAMENTO DENOMINADO “RESIDENCIAL E COMERCIAL VISCONDE DA 
PALMEIRA” SITUADO NESTA CIDADE.

(Artigo 19 da Lei Federal nº
 
6.766/1979)

OVIDIO PEDROSA JUNIOR, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, 
NA FORMA DA LEI,

FAZ SABER
a todos os interessados que a proprietária, VP SANTA IZABEL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 36.601.597/0001-77, com sede social nesta cidade, na 
Rua dos Andradas n° 541, Centro, DEPOSITOU nesta Serventia os documentos exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro  do Loteamento  
denominado  “Residencial  e Comercial  Visconde da Palmeira”, constituído de 13 quadras 
compostas por 236 lotes residenciais, 24 lotes de  uso  misto  (residenciais  ou  comerciais), 
totalizando 260 lotes, 04 áreas institucionais, 04 áreas verdes e 10 vias públicas, encerrando 
uma área de 142.326,40m*,  localizado  nesta cidade, na Avenida Monsenhor João José de 
Aze\/edo, matriculado sob n° 55.014 nesta Serventia Imobiliária e cadastrado sob a sigla n° 
NE-11-07-01-009-00. O projeto de loteamento foi regularmente aprovado pelo Município em 29 
de julho de 2022. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital 
que será publicado em jornal, por três (03) dias, podendo o registro ser impugnado no Cartório 
de Registro de Imóveis desta Comarca. situado na Avenida Albuquerque Lins n° 518. no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicacão,  nos termos do artigo 19 da Lei 
Federal n° 6.766/1979.
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PES-
SOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de RAFAEL SILVA CAMARGO, em virtude do mesmo 
não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora 
fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a 
esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, 
correspondente à quantia de R$ 11.251,88, além das despesas de intimação, publicação 
do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no paga-
mento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 855553923052, 
fi rmado em 15 de janeiro de 2018, garantido por alienação fi duciária registrada sob nº 04 
na matrícula nº 68.096, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ROMÃ N° 101, APTO 36, 
CONDOMÍNIO ROMÃ VILLAGE, JARDIM ELOYNA, NESTA CIDADE, CEP 12.413-460. O 
prazo para pagamento da dívida é de 15 dias úteis, a contar da terceira e última publicação 
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSO-
AS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de SÉRGIO PEREIRA DA TRINDADE, em virtude 
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimen-
to da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância 
em mora, correspondente à quantia de R$ 13.066,94, além das despesas de intimação, 
publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de 
atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
855552140131, fi rmado em 17 de abril de 2012, garantido por alienação fi duciária registra-
da sob nº 03 na matrícula nº 49.911, tendo por objeto o imóvel situado na RUA WALDOMIRA 
APARECIDA DE ALMEIDA IMEDIATO N° 140, CIDADE VISTA ALEGRE, NESTA CIDADE, 
CEP 12.442-130. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias úteis, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da proprie-
dade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

                      PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

Estado de São Paulo 

                                                                                  

 

 
Aviso de Audiência Pública para apresentação do projeto de sistema de 
esgotamento sanitário (rede de esgoto) e estudo do prolongamento da 

Avenida Dr. Georg Heiduschka em área de Sistema de Recreio do 
Loteamento Residencial Carangola 

 
 
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que 
em 23 de novembro de 2022, às 18h00min, no auditório da Prefeitura Municipal, 
localizado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400, 1º andar, Centro, 
Pindamonhangaba-SP realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do projeto 
de sistema de esgotamento sanitário (rede de esgoto) e estudo do prolongamento da 
Avenida Dr. Georg Heiduschka em área de Sistema de Recreio do Loteamento Residencial 
Carangola. 
O evento também será transmitido pela internet por meio do Canal Oficial da Prefeitura, 
no YouTube. 
Os materiais da AUDIÊNCIA PÚBLICA estarão disponíveis para consulta no site da 
Prefeitura: https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/secretarias/obras-e-planejamento  
As sugestões ou comentários poderão ser enviados através do e-mail 
assessoria.smop@pindamonhangaba.sp.gov.br até 22 de novembro de 2.022. 

 
Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2.022. 

  
 

ISAEL DOMINGUES 
Prefeito Municipal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 203/22 – LIMPEZA DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhanga-
ba notifi ca o Sr. (a) JOSÉ CARLOS LOUSA-
DA , responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ PRATES DA FONSECA, Bairro: SO-
CORRO, inscrito nesse município sob a sigla 
SO221501053000, QUADRA10 LOTE 0053, 
para que efetue a limpeza do terreno do re-
ferido imóvel e no prazo de 07 dias a contar 

da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 31º e 32º e 39 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 
2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada 
pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º, item l. 
Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietá-
rio, conforme divulgado na Tribuna do Norte 
de 29/outubro/2015. (AR DEVOLVIDO PELO 
CORREIO).
Notifi cação nº: 4281/2022,   em caso de não 
cumprimento, será aplicada multa no Valor de 
R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ficam os conselheiros e as conselheiras do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba convocados a comparecerem, na data e no local abaixo, para a realização 
de Reunião Ordinária, para tratar das seguintes pautas:

Pautas:
— Festividades da Arteencanto Natal 
— Arrecadação e distribuição de cestas básicas 
— Estação Arteencanto: Eventos
— Campanha de arrecadação de Brinquedos 
— Ampliação de vagas para o curso de libras 
— Gente Miúda - Moreira César
— Planejamento de novas ações

Dia: 11/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 16 horas 

Local: Fundo Social de Solidariedade  

Cláudia Maria Vieira Domingues
Presidente do Fundo Social 

de Solidariedade 

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 Suces-
so, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO ELETRONICO 164/2022 (PMP 10626/2022)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnósticos para ima-
gem radiológica, com fornecimento de equipamento, software, materiais, insumos e mão de obra 
de profi ssionais especializados necessários à execução dos serviços, pelo periodo de 12 (doze) 
meses” com recebimento dos envelopes até dia 25/11/2022 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 206/2022 (PMP 12498/2022)
Para “Aquisição de mobiliário para compor o espaço do “Centro Cultural Armazém da Lagoa” com 
recebimento dos envelopes até dia 16/12/2022 às 08h00 e início da sessão às 08h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 155/2022 (PMP 9494/2022) 
A autoridade superior, negou provimento ao recurso interposto pela empresa WORD EDUCACIO-
NAL EDITORA E SISTEMA DE EDUCAÇÃO LTDA, deu provimento à contrarrazão interposta pela 
empresa INTERBOOK LIVROS LTDA, homologou em 08/11/2022 e adjudicou o procedimento li-
citatório supra que cuida de “aquisição de livros de literatura para atender aos educandos em sala 
de aula, aos professores na formação continuada, conforme demanda da Secretaria Municipal de 
Educação de Pindamonhangaba”, em favor das empresas: INTERBOOK LIVROS LTDA – Lote 01 
no valor total de R$ 838.542,50; CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA – Lote 
02 no valor total de R$1.776.989,34.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 092/2022 (PMP 4999/2022)
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras e laudos realizada pela Secretaria 
de Educação, homologou em 08/11/2022 e adjudicou o procedimento licitatório supra que cuida 
de “aquisição de bens duráveis e patrimoniais (mobiliário), visando atender as escolas e creches 
municipais de Pindamonhangaba, bem como a demanda da Secretaria Municipal de Educação” em 
favor das empresas: ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI, os seguintes itens: 
01 – 1.140,00; 02 – 1.130,00; 03 – 1.150,00; 04 – 1.349,90; 05 – 2.100,00; 06 – 3.039,40; 07 – 
2.814,00; LEVIN COMERCIAL LTDA, os seguintes itens: 13 – 4.900,00; 14 – 3.301,00; 15 – 994,00.

***CONTRATOS***

PREGÃO PRESENCIAL 176/2022 (PMP 11205/2022)
Na licitação supra que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de transporte de pacientes (SUS) do Município de Pindamonhangaba, jurisdicionados à Secretaria 
Municipal de Saúde, para atendimento das demandas contínuas”, foi fi rmado o contrato: Contrato 
265/2022, de 07/11/2022, no valor de R$ 414.720,00, vigente por 12 meses, assinando pela con-
tratante e como gestor do contrato, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa José Aurélio Alves Lopes – ME, o Sr. José Aurélio Alves Lopes; Contrato 266/2022, de 
07/11/2022, no valor de R$ 2.661.120,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor do contrato, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Naressi & 
Naressi Transporte Ltda, o Sr. Dirley Naressi.

PREGÃO ELETRÔNICO 163/2022 (PMP 10450/2022)
Na licitação supra que cuida de “aquisição de uniformes esportivos para atender a Secretaria de 
Esportes”, foi fi rmado o contrato: Contrato 244/2022, de 19/10/2022, no valor de R$ 100.085,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato, o Sr. Everton Chi-
naqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa F. B. Costa Esportes Me, a Sra. Fabrini Bevila-
qua Costa; Contrato 245/2022, de 19/10/2022, no valor de R$ 33.361,10, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato, o Sr. Everton Chinaqui de Souza Lima, e 
pela contratada, empresa Play Fair Confecções Ltda, a Sra. Rosa Conceição de Souza Santos; 
Contrato 246/2022, de 19/10/2022, no valor de R$ 50.200,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato, o Sr. Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, 
empresa Rodrigo de M. Melo Comércio de Materiais Esportivos Epp, o Sr. Rodrigo de Moraes Melo; 
Contrato 247/2022, de 19/10/2022, no valor de R$ 8.850,49, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato, o Sr. Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, 
empresa Rodrigo Tolosa Rico EPP, o Sr. Rodrigo Tolosa Rico.

PREGÃO ELETRÔNICO 186/2022 (PMP 12069/2022)
Na licitação supra que cuida de “Aquisição de veículos para atender as unidades de saúde do 
Araretama, Bom Sucesso e Goiabal”, foi fi rmado o contrato: Contrato 257/2022, de 27/10/2022, 
no valor de R$ 249.000,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do 
contrato, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Nobre Distribuidora 
De Veículos E Peças Ltda, a Sra. Tania Mara Crosariol.

PREGÃO ELETRÔNICO 111/2022 (PMP 5989/2022)
Na licitação supra que cuida de “Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção 
dos prédios da secretaria de saúde do município”, foi fi rmado o contrato: Contrato 259/2022, de 
31/10/2022, no valor de R$ 9.397,80, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor do contrato, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos e o Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino, 
e pela contratada, empresa Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda – EPP, 
o Sr. Marcelo Alaite Chaves; Contrato 260/2022, de 31/10/2022, no valor de R$ 48.467,53, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato, a Sra. Ana Claudia Macedo 
dos Santos e o Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Unimáquinas Ferra-
mentas e Equipamentos Eireli M, o Sr. Izael Vianna Rocha.

***ATAS DE REGISTRO DE PREÇO***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 128/2022 (PMP 7084/2022)
Na licitação supra, que cuida de “Aquisição de curativos a fi m de atender a demanda das Unidades 
de Saúde, EMAD - Equipe Multiprofi ssional de Atendimento Domiciliar e Sala de Curativos do CEM 
- Centro de Especialidades Médicas, pelo período de 12 meses”, foram fi rmadas as atas de registro 
de preço: Ata 280/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Amc Saúde 
Comercial Hospitalar Ltda, o Sr. Adriano Molles Nose; Ata 281/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, 
e pela contratada, empresa Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora E Exportadora 
Ltda, o Sr. Marcos Francisco De Oliveira Bedaque; Ata 282/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, 
e pela contratada, empresa Cirurgica União Ltda, o Sr. Sérgio Eduardo Guerra Da Silva Junior; Ata 
283/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, 
a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Gemedical do Brasil Produtos 
Medicos Ltda, a Sra. Elizabeth Taurisano Silveira Bizarria; Ata 284/2022, de 26/10/2022, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Haverim Comercial Ltda – EPP, o Sr. Nicolas Eduardo Flores 
Onha; Ata 285/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como ges-
tor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Lm Farma Indústria 
E Comércio Ltda, a Sra. Flavia Gonçalves Carvalho; Ata 286/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa Opme Solution Com. Imp. E Exp. De Equipamentos Medicos Ltda - Me, a 
Sra. Pamela Talita Zanoti; Ata 287/2022, de 26/10/2022, vigente por 12 meses, assinando pela con-
tratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Vr Valadares Suprimentos Eireli-Me, o Sr. Renison Arruda Valadares.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 177/2022 (PMP 11257/2022)
Na licitação supra, que cuida de “Aquisição de mobiliário de escritório, incluindo material e mão 
de obra para montagem para atender a Secretaria de Assistência Social e demais Secretarias da 
Prefeitura, pelo período de 12 meses”, foram fi rmadas as atas de registro de preço: Ata 288/2022, 
de 03/11/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana 
Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Aricanduva Comércio De Artigos De Plásti-
co Eireli, a Sra. Maria Elisa Santos dos Reis; Ata 289/2022, de 03/11/2022, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, e pela 
contratada, empresa Dimas Indústria de Moveis Ltda, a Sra. Cristina Camargos Faria Rodrigues; 
Ata 290/2022, de 03/11/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor 
da ata, a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Go Vendas Eletrônicas 
Eireli, o Sr. Gustavo Oliveira; Ata 291/2022, de 03/11/2022, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empre-
sa Hg Comércio De Móveis E Equipamentos Para Escritórios Eireli, o Sr. Heron Gonçalves Leite 
de Godoi; Ata 292/2022, de 03/11/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor da ata, a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa M. De L. Trindade 
Da Silva Móveis EPP, o Sr. Frederico Cavalcanti Guratti;

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 (PMP 11960/2022)
Na licitação supra, que cuida de “Aquisição de kits lanche se faz necessária para atender os even-
tos da secretaria de assistência social pelo período estimativo de 12 meses” foi fi rmada a ata de 
registro de preço: Ata 293/2022, de 03/11/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor da ata, a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa C.C. 
Rezende Santo Pani Padaria e Confeitaria ME, o Sr. Carlos César Rezende.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 171/2022 (PMP 10459/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de copa e cozinha, cadeados e pilhas, a fi m 
de atender a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses” foram fi rmadas 
as atas de registro de preço: Ata 294/2022, de 07/11/2022, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor da ata, o Sr. Marcelo Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, empresa 
Raul Rabello Neto Epp, o Sr. Raul Rabello Neto; Ata 295/2022, de 07/11/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, o Sr. Marcelo Ribeiro Martuscelli, e pela 
contratada, empresa Orla Distribuidora de Produtos Eireli, o Sr. Orlando Abud Junior.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 130/2022 (PMP 7582/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para coleta, composto por tubo cônico tipo 
Falcon e Swabs de Ryon a fi m de atender a demanda do Laboratório Municipal” foram fi rmadas a 
atas de registro de preço: Ata 263/2022, de 03/10/2022, vigente por 12 meses, assinando pela con-
tratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Pontual Comercial Eireli, o Sr. JOSÉ HENRIQUE SPONTÃO; Ata 264/2022, de 03/10/2022, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Swab CB Brasil Indústria de Produtos Laboratoriais, o(a) Sr(a). 
Mireni de Miranda Castro Carrera.

O Cpic – Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementares – da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura re-
aliza, nesta quinta-feira (10), às 14 ho-
ras, mais uma edição da Rosa (Roda 
de Saberes). A iniciativa busca, como 

o próprio nome sugere, proporcionar 
uma troca de saberes científico e po-
pular em alimentação saudável. 

Nesta semana, as facilitadoras 
serão Denize Napier e Tania Mara Al-
ves, que abordarão as plantas palma 

forrageira e cacto mandacaru. 
A entrada é gratuita e mais infor-

mações podem ser obtidas pelo tele-
fone 3642-2420. O Cpic fica na rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 1005, Parque 
das Nações.

‘Roda de Saberes’ é atração desta 
quinta-feira no Cpic

DivulgaçãoDivulgação
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