
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aviso de Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei que dispõe sobre a desafetação 
de bem Municipal, localizado na Rua José Aneas Rodrigues, no Bairro Socorro.
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em 08 de
fevereiro de 2023 (quarta-feira), 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 Lei que dispõe sobre a desafetação 
de bem Municipal, localizado na Rua Jose Aneas Rodrigues, no Bairro Socorro.
A Minuta do Projeto de Lei, objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA, estará disponível para consulta no 
site da Prefeitura, na página da Secretaria de Meio Ambiente:
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/secretarias/meio-ambiente
Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2.023.

MARIA EDUARDA ABREU SAN MARTIN
Secretária de Meio Ambiente

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:

TOMADA DE PREÇOS 37/2022 (PMP 14921/2022)
Para “Contratação de empresa especializada para execução de instalações elétricas, inclusive 
posteamento, cabos e luminárias para iluminação da praça de esportes radicais, Campos Maia, 
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos” com recebimento dos envelo-
pes até dia 24/02/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.

TOMADA DE PREÇOS 22/2022 (PMP 12779/2022)
Para “Contratação de empresa especializada em execução de serviços de pinturas para revita-
lização de fachadas, muros e todos os adornos e componentes do Palacete 10 de Julho, com 
fornecimento de material e mão de obra” com recebimento dos envelopes até dia 23/02/2023 às 
14h00 e início da sessão às 14h30.

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 214/2022 (PMP 14823/2022)
A autoridade superior, homologou em 31/01/2023 e adjudicou o procedimento licitatório supra 
que cuida de “Aquisição de equipamentos odontológicos, incluindo instalação para o CIAF (centro 
integrado de assistência a família)” os itens remanescentes, em favor das empresas: ATHENA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI – Itens 
04 e 07 no valor total de R$17.820,26; QUICKBUM E COMMERCE EIRELI – Item 06 no valor total 
de R$5.120,00.

***ADITAMENTOS***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 098/2019 (PMP 14153/2019)
Foi fi rmado o aditamento: Aditamento 01/2023, de 27/01/2023, ao contrato 130/2020, que cuida de 
“Contratação de empresa especializada de locação de multifuncionais e impressoras, também de-
nominado de outsourcing de impressão, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças 
e assistência técnica especializada, pelo período de 12 meses, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração” para prorrogação até 27/07/2023, e para reajuste com base no 
índice IPC-FIPE de 10,73%, passando o valor correspondente a 06 meses para R$ 128.003,00, 
assinando pela contratante, o Danilo Velloso e Sra. Luciana de Oliveira Ferreira, e pela contratada 
Maquim Comércio De Equipamentos Eletro Eletrônicos Ltda, a Sra. Abigail Marques de Souza.

E-mail: cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br

Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220

ATO DO PRESIDENTE N°1/2023

O Presidente, no uso de suas atribuições, com base no § 2° do Art. 5° e inciso VIII do Art. 6° do
regimento interno do Conselho Municipal de Cultura, resolve:

1 - Comunicar a desistência dos membros da sociedade civil:
-Lúcia Marlene Dias
Titular Cadeira de Literatura
-Jurema Freire
Suplente Cadeira de Artesanato
-Murilo Belvederez e Keller
Titular Cadeira de Artes Cênicas
E pelo Poder Público
-Paulo Romeiro Ramos Mello
Secretaria de Governo

2- Instituir:
Hérica da Silva Geronymo Oliveira de França
Titular da Cadeira de Artes Cênicas
-Raíssa Lorena Corrêa Araújo
Suplente Cadeira de Artes Cênicas
-Maria Eliana Aparecida Cardoso Lourenço
Suplente Cadeira Literatura
-Maria Aline dos Santos Silva
Suplente Cadeira de Artesanato
E pelo Poder Público
-Brasil Ferreira Areco
Secretaria de Governo

Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2023.

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Nota da Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Pindamonhangaba
A Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e no Edital de Convocação para
Eleição de Representantes da Sociedade Civil, publica que o candidato Rodrigo da Silva Cruz teve 32 votos, sendo 0 31º
colocado, não sendo eleito.
Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2023.
Comissão Eleitoral CMPDCN
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

RESOLUÇÃO Nº 140 DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 

 

DISPÕE SOBRE O PRAZO PARA QUE OS DOADORES AO 
FUMCAD PODEM SE MANIFESTAR SUGERINDO O 
DESTINO DOS VALORES DOADOS. 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba – CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis 
Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004. 

Considerando a Resolução 135 do CMDCA, que possibilitou que doadores ao 
Fundo Municipal da Criança e Adolescente possam indicar a destinação do recurso 
doado, ficando a critério do CMDCA acatar ou não a indicação, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo próprio conselho. 

Considerando a necessidade de estabelecer prazo para que os doadores possam 
se manifestar sobre a intensão de indicação da destinação do recurso doado.  

Por fim, considerando a deliberação realizada na 1ª reunião ordinária realizada 
em 26 de janeiro de 2023, 

Resolve: 

Art. 1º. Estabelecer a data de 15 de fevereiro de cada ano, como prazo final 

para que pessoas físicas e jurídicas possam manifestar sua intensão em 

indicar a destinação dos recursos doados ao Fundo da Criança e do 

Adolescente até o dia 31 de dezembro do ano anterior. 

 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2023.  

Adriano Augusto Zanotti 

Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023 
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

RESOLUÇÃO Nº 139 DE 24 DE JANEIRO DE 2023. 

 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO 
INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CONSELHO 
TUTELAR E CRIA A COMISSÃO REVISORA PARA 
ANÁLISE DE RECURSOS DOS PROCESSOS 
DISCIPLINARES. 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba – CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis 
Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004. 

Considerando que a Lei Ordinária nº 4.754/2008, disciplina a estrutura do 
conselho tutelar do município de Pindamonhangaba e prevê em seu artigo 40, a criação 
da Comissão Permanente de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar. 

Considerando o disposto no artigo 43, inciso I, da referida Lei, que prevê que a 
comissão deverá definir seu próprio funcionamento através do regimento interno.  

Considerando que os procedimentos para tramitação do processo disciplinar 
devem estar definidos no regimento interno da comissão, conforme previsto no 
parágrafo único do artigo 54, da Lei 4.754/2008. 

Considerando que a referida lei nada dispõe sobre a possibilidade e a forma de 
recurso em face do relatório final e sanção aplicada pela comissão nos processos 
disciplinares; 

Por fim, considerando a deliberação realizada na 20ª reunião ordinária realizada 
em 15 de dezembro de 2022, que aprovou o regimento interno da Comissão de Ética e 
Disciplina do Conselho Tutelar, e criou a Comissão Revisora, a qual terá a atribuição 
de analisar os recursos propostos em face dos relatórios finais e sanções aplicadas aos 
representados nos processos disciplinares; 

Resolve: 
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RESOLUÇÃO Nº 139 DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO 
CONSELHO TUTELAR E CRIA A COMISSÃO REVISORA PARA ANÁLISE DE RECURSOS DOS 
PROCESSOS DISCIPLINARES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA, 
no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004.
Considerando que a Lei Ordinária nº 4.754/2008, disciplina a estrutura do conselho tutelar do 
município de Pindamonhangaba e prevê em seu artigo 40, a criação da Comissão Permanente de 

Ética e Disciplina do Conselho Tutelar.

Considerando o disposto no artigo 43, inciso I, da referida Lei, que prevê que a comissão deverá 
defi nir seu próprio funcionamento através do regimento interno.

Considerando que os procedimentos para tramitação do processo disciplinar devem estar defi ni-
dos no regimento interno da comissão, conforme previsto no parágrafo único do artigo 54, da Lei 
4.754/2008.

Considerando que a referida lei nada dispõe sobre a possibilidade e a forma de recurso em face 
do relatório fi nal e sanção aplicada pela comissão nos processos disciplinares;

Por fi m, considerando a deliberação realizada na 20ª reunião ordinária realizada em 15 de de-
zembro de 2022, que aprovou o regimento interno da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho 
Tutelar, e criou a Comissão Revisora, a qual terá a atribuição de analisar os recursos propostos 
em face dos relatórios fi nais e sanções aplicadas aos representados nos processos disciplinares;

Resolve:

Art. 1º. Aprovar o regimento interno da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar;

Art. 2º. A Comissão de Ética e a Comissão Revisora poderão propor alterações e atualizações no 
regimento interno, devendo sempre ser apreciado e aprovado pela plenária do CMDCA, atualizan-
do a versão anterior.
Art. 3º. Fica criada a Comissão Revisora, que será composta por 2 (dois) membros do CMDCA e 
1 (um) do Conselho Tutelar, diversos da Comissão Processante e de conselho tutelar distinto do 
qual está lotado o representado.

Artigo 4º. A Comissão Revisora terá a atribuição de analisar os recursos apresentados em face do 
relatório fi nal e da sanção imposta pela comissão de ética ao(s) representado(s) nos processos 
disciplinares, sendo esta a última instância recursal, na forma e no procedimento previsto no 
regimento interno.

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2023.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

Tribuna do Norte PINDAMONHANGABA, 2 DE FEVEREIRO DE 20236

O CENAIC – Centro Na-
cional Integrado de Cur-
sos, unidade de Pindamo-
nhangaba, está instalado 
no município há 3 anos, 
sendo o 32º franqueado de 
uma rede espalhada por 5 
estados brasileiros. 

Segundo informações 
de Edson Machado, pro-
prietário da unidade, a 
escola é um sonho antigo 
da equipe de empreender 
nessa área. “Vários proje-
tos diferentes de investi-
mento foram analisados 
e nenhum outro poderia 
nos dar tantas oportuni-
dades de contribuir para 
a educação e desenvolvi-
mento de jovens e de fazer 
a diferença na vida deles”, 
explicou.

Na Unidade são rece-
bidas várias visitas dia-
riamente de pessoas com 
sonhos diversos, enten-
dimentos diferentes e al-
guns com objetivos já tra-
çados. ‘Em comum, todos 
buscando conhecimento 

 geral
Centro Nacional de Cursos desenvolve 
habilidades com novos métodos de ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.937, DE 17 DE 
JANEIRO DE 2023.
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Pre-
feito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições, com fundamento na alínea 
“a”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, e conforme Protocolo 
nº 70274/2022, RESOLVE SUSPENDER, a 
pedido, o contrato de trabalho da servidora 
Christiane Antunes Davidson Leite, matrícula 
nº 552300, pelo período de 02 (dois) anos 
contados de 1º de fevereiro de 2023.
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de fevereiro de 2023.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2023.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, 
Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
janeiro de 2023.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.942, DE 18 DE 
JANEIRO DE 2023.
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito 
no exercício do cargo de Prefeito do Muni-
cípio de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a Portaria 
Geral nº 5.721, de 09 de março de 2022, 
e nos termos do Protocolo nº 3551/2023, 
RESOLVE CESSAR, a pedido, a suspensão 
do contrato da servidora Michelle Cristina 
Ribeiro, matrícula  849963, a partir de 1º de 
fevereiro de 2023.
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de fevereiro de 2023.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2023.

Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli 
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de 
janeiro de 2023.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.943, DE 18 DE JANEI-
RO DE 2023.
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no 
exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Protocolo 43.641/2021, 

RESOLVE :
Art. 1º Prorrogar por mais 150 (cento e cinquen-
ta) dias o prazo para a efetivação do registro no 
CRIA do “Loteamento Residencial e Comercial 
Central Park”, previsto no art. 3º da Portaria 
Geral nº 5.696, de 28 de janeiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2023.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, 
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefei-

to Municipal

André Mauricio Salgado Rodrigues    
Secretário Adjunto respondendo pela Secreta-
ria de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de 
janeiro de 2023.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.953, DE 24 DE 
JANEIRO DE 2023.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, com fundamento na alínea b, 
§ 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, e conforme Protocolo 
nº 4073/2023, RESOLVE SUSPENDER, a 
pedido, o contrato de trabalho da servidora 
Roseane Correa Lima, matrícula nº 846665, 
pelo período de 02 (dois) anos contados de 
13 de fevereiro de 2023.
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 13 de fevereiro de 2023.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2023.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de 
janeiro de 2023.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.956, DE 25 DE 
JANEIRO DE 2023.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, com fundamento na alínea a, 
§ 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, e conforme Protocolo 
nº 2948/2023, RESOLVE SUSPENDER, a 
pedido, o contrato de trabalho da servidora 
Edileusa Monteiro, matrícula nº 656800, pelo 
período de 02 (dois) anos contados de 1º de 
fevereiro de 2023.

Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de fevereiro de 2023.

Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2023.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de 
janeiro de 2023.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.959, DE 1º DE 
FEVEREIRO DE 2023.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE CESSAR a designação 
de Vania Maria Moreira Miguel para a função 
de confi ança de Diretor de Proteção Social 
Especial, a partir de 1º de fevereiro de 2023.
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
1º de fevereiro de 2023.

Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2023.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Munici-
pal de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro 
de 2023.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.963, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e 
nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, RESOLVE DESIGNAR  Juliana Alves 
Barbosa de Sousa , para a função de confi ança de Diretor de Proteção Social Especial,  a partir 
de 1º fevereiro de 2023.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro 
de 2023.
Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2023.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2023.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

e preparação para atingir 
um nível superior ao atu-
al, seja ele profissional ou 
pessoal’, explicou Macha-
do, que acredita que esse 
movimento é uma opor-
tunidade de investir em 
futuros líderes e cidadãos 
responsáveis.

Adquirir habilidades
Parceira da ACIP (As-

sociação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhan-
gaba), a escola  tem um 
público que inclui pessoas 
que buscam adquirir ha-
bilidades específicas para 
atuar em determinadas 
áreas profissionais. Isso 
pode incluir jovens re-
cém-formados ou ainda 
em formação, trabalhado-
res que desejam mudar de 
carreira ou atualizar suas 
habilidades, indivíduos 
que desejam se preparar 
para uma profissão de-
terminada. “Nossos alu-
nos tem idade entre 14 e 
75 anos, que confiam em 

nosso método de ensino e 
empenho de nossos pro-
fessores que também são 
apaixonados pela profis-
são”, enfatizou.

O CENAIC tem ain-
da o objetivo de oferecer 
treinamento e educação 
para ajudar os alunos a 
obter habilidades e co-
nhecimentos específicos 

para trabalhar em uma 
determinada profissão, 
fornecer orientação para 
ajudá-los a encontrar em-
prego e progredir em suas 
carreiras. No local, são 
oferecidos uma variedade 
de cursos para atender às 
necessidades de diferen-
tes tipos de pessoas e suas 
metas de carreira.

Novos métodos 
de ensino

O mercado está criando 
novos métodos de ensino, 
desenvolvendo tecnolo-
gias educacionais avança-
das e criando programas 
de aprendizado personali-
zados para atender às ne-
cessidades individuais dos 
alunos. Alguns exemplos 
de iniciativas de empre-
endedorismo na educação 
incluem plataformas de 
ensino online, aplicativos 
educacionais, jogos edu-
cativos e programas de 
mentorias. Segundo infor-
mações do seu diretor, a 
rede busca esses objetivos.

Além disso, o empre-
endedorismo na educa-
ção também está se con-
centrando em tornar a 
educação mais acessível 
e inclusiva, especialmen-
te para aqueles que são 

desfavorecidos ou têm ne-
cessidades especiais. Isso 
inclui o desenvolvimento 
de programas de educa-
ção a distância, a criação 
de escolas alternativas e 
a implementação de pro-
gramas de educação para 
adultos.

“Nosso método de en-
sino é baseado na presen-
ça do professor em sala 
de aula. Nossos instruto-
res são profissionais com 
formação na área que le-
cionam, tendo amplo co-
nhecimento e capacita-
dos para auxiliar o aluno 
da melhor forma, tirando 
suas dúvidas dentro da 
sala de aula de acordo com 
o problema apresentado”, 
enfatizou Machado.

Todos são orientados na 
preparação dos alunos le-
vando em consideração a 
necessidade do mercado de 
trabalho, para que tenham 
mais aptidão em qualquer 
área que escolham.

“Participamos também 
de campanhas em prol da 
comunidade em parceria 
com a Prefeitura, com a 
arrecadação de alimentos, 
campanha do agasalho, 
ração e itens de higiene 
animal para o Cepatas, 
participação em feiras de 
doações de animais, entre 
outros”, salientou.

O CENAIC está loca-
lizado à rua Dr Monteiro 
César, 106, centro, de Pin-
damonhangaba, de 2ª à 6ª 
feira, das 9h às 12h e aos 
sábados, das 8h às 14h30.

Divulgação

Centro Nacional de Cursos desenvolve habilidades com novos métodos de ensino

CENAIC promove campanhas para promover a cidadania
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