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A Gazeta dos Municípios
Nascidos em fevereiro recebem hoje
o pagamento do auxílio emergencial

Secretaria de Habitação de 
Pindamonhangaba lança 
pré-cadastro habitacional

Iniciativa privada se une para doar cerca de 5 mil
concentradores de oxigênio

A nova rodada do auxílio 
emergencial, começa a ser 
paga hoje aos trabalhado-
res informais nascidos no 
mês de fevereiro. Depen-
dendo da família, o benefí-
cio será pago em parcelas 
de 150 a 375 reais.
Ao todo, 45,6 milhões de 
brasileiros serão benefi-
ciados pela nova rodada 
do auxílio emergencial. O 
benefício será pago ape-
nas a quem já o recebia em 
dezembro de 2020, e para 
quem cumpre todos os no-

A Secretaria Municipal de 
Habitação de Pindamo-
nhangaba está lançando, 
no mês de abril, o Pré-ca-
dastro Habitacional, para 
os munícipes interessados 
em participar de progra-
mas no futuro. O objetivo 
é estimar a demanda habi-
tacional na cidade, consi-
derando que nos últimos 
anos foram lançados di-
versos empreendimentos 
em parceria com o Gover-
no Federal e Estadual.
Para a diretora de Habi-
tação Monique Dias, a 
iniciativa prevê fazer o 
levantamento das famí-
lias que necessitam ser 
incluídas em Programas 
Habitacionais, planejan-
do para os próximos anos 
a construção de casas ou 
apartamentos através de 

Um grupo de 12 empresas 
se uniu em uma ação cole-
tiva para viabilizar a doa-
ção de mais de 5.000 con-
centradores de oxigênio, 
que serão utilizados para 
o tratamento de pacientes 
com Covid-19 em suas 
próprias localidades, evi-
tando deslocamentos para 
outras cidades e, conse-
quentemente, a sobrecarga 
de hospitais. 
O concentrador de oxigê-
nio é um equipamento que 
separa o oxigênio do ar e 
o fornece ao paciente em 
um fluxo direto e contí-
nuo, contribuindo para a 
melhora de sua capacidade 
respiratória, uma das áreas 

vos requisitos.
O pagamento também será 
feito a inscritos no Cadas-
tro Único de Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), nascidos 
no mesmo mês. 
O dinheiro será depositado 
nas contas poupança digi-
tais e poderá ser movimen-
tado pelo aplicativo Caixa 
Tem. Somente de duas a 
quatro semanas após o de-
pósito o dinheiro poderá 
ser sacado em espécie ou 
transferido para uma con-

parcerias governamentais, 
cumprindo assim com as 
políticas habitacionais e o 
direito à moradia para os 
grupos em vulnerabilidade 
ou risco social. “O pré-ca-
dastro não dá o direito a 
inclusão imediata em ne-
nhum programa, conside-
rando que atualmente não 
temos empreendimento 
aberto ou em construção”, 
explicou a diretora.
Segundo o secretário de 
Habitação Felipe Cesar, 
esta é a realização de um 
trabalho contínuo que dará 
suporte ao levantamento 
habitacional, sendo possí-
vel pensar novos empreen-
dimentos de acordo com a 
região e as necessidades 
da população. 
Os últimos apartamentos 
lançados na cidade foram 

mais afetadas pelas conse-
quências da Covid-19.
Participam desta inicia-
tiva as seguintes empre-
sas: Bradesco, BRF, B3, 
Embraer, Gerdau, Grupo 
Ultra, Itaú Unibanco, Ma-
gazine Luiza, Marfrig, Na-
tura & Co, Suzano e Uni-
par. 
O grupo atendeu a uma 
chamada pública feita 
pela Secretaria Especial 
de Produtividade, Empre-
go e Competitividade do 
Ministério da Economia, 
em apoio ao Ministério da 
Saúde, para a aquisição de 
concentradores de oxigê-
nio. A Air Liquide Brasil, 
líder mundial em gases, 

ta-corrente.
Para os beneficiários do 
Bolsa Família, o pagamen-
to ocorre de forma distin-
ta. Os inscritos podem sa-
car diretamente o dinheiro 
nos dez últimos dias úteis 
de cada mês, com base no 
dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS). O 
auxílio emergencial so-
mente será pago quando o 
valor for superior ao bene-
fício do programa social.
*com informações da 
Agência Brasil

construídos pela CDHU, 
tendo a previsão de entre-
ga nas próximas semanas 
das primeiras 40 unidades. 
Para preencher, basta aces-
sar o site da Prefeitura, cli-
cando no link Pré-cadastro 
Habitacional.
Depois os interessados 
devem responder atenta-
mente a todas as pergun-
tas, enviando o formulário 
para que a Secretaria de 
Habitação possa gerar um 
banco de dados com o per-
fil da população. 
Qualquer dúvida pode 
ser esclarecida pelo Dis-
que Habitação (12) 93500 
5005, facilitando para 
que as pessoas possam se 
comunicar por whatsapp 
com a Secretaria sem sair 
de casa nessa fase de pan-
demia.

tecnologias e serviços para 
a indústria e saúde, fez a 
cotação geral para a im-
portação dos equipamen-
tos, ao custo total de R$ 
35 milhões. 
O uso dos concentradores 
doados nesta ação terá pa-
pel fundamental no com-
bate à pandemia e con-
sequente desafogamento 
do sistema hospitalar. 
Considerando que o tem-
po médio de uso do apa-
relho por paciente pode 
variar entre uma ou duas 
semanas, a expectativa é 
de que os mais de 5 mil 
concentradores atendam, 
mensalmente, entre 10 mil 
e 20 mil pacientes. Cada 

concentrador substitui, em 
média, 21 cilindros de oxi-
gênio. Juntos, os equipa-
mentos doados suprirão o 
equivalente a uma produ-
ção mensal de 1.100.000 
metros cúbicos do insumo, 
volume que demandaria 
mais de 108 mil cilindros 
por mês para ser armaze-
nado. 
A quantidade de oxigênio 
fornecida por meio dos 
concentradores contri-
buirá ainda para evitar a 
sobrecarga na capacidade 
produtiva da indústria de 
gases.
A praticidade no manu-
seio é outra caracterís-
tica de destaque no uso 

dos concentradores. Cada 
equipamento pesa apro-
ximadamente 15 quilos e 
necessita apenas de ener-
gia elétrica para funcionar. 
Essas condições facilitam 
o transporte e uso, inclusi-
ve, nas regiões mais remo-
tas do País. A durabilidade 
também é um diferencial 
destes equipamentos. Os 
concentradores doados 
têm uma vida útil estima-
da em sete anos.
Os mais de 5 mil concen-
tradores de oxigênio ad-
quiridos nesta ação serão 
entregues ao Ministério 
da Saúde, a quem caberá a 
responsabilidade de fazer 
a logística de distribuição 

dos equipamentos. A ex-
pectativa é que os apare-
lhos sejam enviados aos 
seus locais de destino no 
decorrer do mês de abril.
Com essa iniciativa cole-
tiva, as empresas somam 
seus esforços no enfren-
tamento à pandemia de 
Covid-19, em um de seus 
momentos mais agudos no 
Brasil. 
As companhias partici-
pantes desta ação estão 
comprometidas com os 
esforços da sociedade para 
salvar vidas e com o apoio 
ao Poder Público, em suas 
diferentes esferas, nas 
ações de superação à crise 
sanitária.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou 
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O pro-
gresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 246, Termo nº 7360
Faço saber que pretendem se casar MARCOS VINÍCIUS BERNARDES CURSINO e IARA SABRINE COSTA LEITE, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 02 de maio de 1997, de estado civil solteiro, de profissão operador de ma-
quina, residente e domiciliado na Alameda das Cravinas, nº 176, Residencial Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de ARNAL-
DO DOS SANTOS CURSINO, natural de Taubaté/SP e de LUCILENE BERNARDES, natural de Pindamonhangaba/SP, 
residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no 14 de junho de 1999, de 
estado civil solteira, de profissão assessora de vendas, residente e domiciliada na Alameda das Cravinas, nº 176, Residencial 
Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de EDSON GERALDO LEITE, natural de Taubaté/SP, falecido em Taubaté/SP, na data 
de 02 de junho de 2016 e de GISLENE COSTA LEITE, de 39 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 02 de 
dezembro de 1981, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Em São José dos Campos ação 
contra trabalho infantil encaminha 

crianças e adolescentes
ao Creas e Conselho Tutelar

O trabalho infantil nas ruas 
é uma das piores formas 
de trabalho, o que tam-
bém inclui a mendicância, 
quando se pede esmolas, 
principalmente quando um 
adulto explora a imagem 
de crianças e adolescen-
tes para obter vantagens. 
Em São José dos Campos, 
uma ação especializada 
em trabalho infantil, já re-
alizou 92 abordagens des-
de do início do programa 
no mês de março. Foram 
identificadas 22 crianças 
e adolescentes, já encami-
nhadas para o acompanha-

mento social do Creas e do 
Conselho Tutelar, para a 
inclusão social nos proje-
tos, programas e serviços 
da rede de proteção da ci-
dade.
As ações para a identifi-
cação das crianças e ado-
lescentes em situação de 
trabalho infantil nas ruas 
estão sendo feitas com o 
apoio da equipe de abor-
dagem social vinculada 
ao Centro POP, demais 
serviços da rede assisten-
cial, órgãos de defesa, en-
tre outros. A Prefeitura de 
São José, em parceria com 

órgãos de defesa e garan-
tia de direitos da criança 
e adolescente, mantém 
rede de proteção social e 
realiza ações estratégicas 
por meio de programas e 
serviços como inclusão ou 
reinserção em atividades 
escolares, ações de cultu-
ra, lazer e esporte, traba-
lho protegido (aprendiz) 
entre outros.
É possível denunciar tra-
balho infantil, de qualquer 
lugar do país, ligando para 
o número 153 ou 100, ou 
procurar o Conselho Tute-
lar mais próximo.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a DESERÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 009/2021, objeto: 
Contratação de Empresa para Aquisição, Transporte, Descarga e As-
sentamento de Pedras de Rio no Lago Ornamental da Praça Francis-
co de Assis Galvão, conforme Termo de Referência e Demais Anexos 
do Edital. Sessão realizada em 23/03/2021, às 14h00min, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. André L. S. Olivei-
ra – Pregoeiro.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
011/2021, realizada no dia 26/03/2021, às 10h00min, que objetiva a 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Lavanderia 
Hospitalar, conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edi-
tal, foi declarada FRACASSADA. As razões que motivaram a decisão 
encontram-se a disposição dos interessados no Departamento de 
Compras e Licitação. André L. S. Oliveira - Pregoeiro.



página 3A GAzetA dos Municípios10-11-12 de Abril de 2021

Embraer auxilia no
transporte aéreo para

vacinas contra a Covid-19

Equipe do Turismo de
Pindamonhangaba realiza novas 

visitas técnicas na cidade

À medida que a demanda 
pelo transporte de vacinas 
contra a Covid-19 aumen-
ta em todo o mundo, a Em-
braer divulgou informa-
ções técnicas para auxiliar 
clientes em como seus ja-
tos executivos podem ser 
adaptados para transportar 
o imunizante. Atualmen-
te, há mais de 1.400 jatos 
executivos da Embraer em 
operação em mais de 70 
países.
“A Embraer está profun-
damente comprometida no 
combate à Covid-19, for-
necendo informações téc-
nicas para clientes de di-
versos segmentos, sempre 
com o principal objetivo 
de auxiliar e melhorar as 
operações,” disse Sérgio 
Cunha, Diretor de Servi-
ços Técnicos & Suporte a 
Produtos da Embraer. “Es-
tas informações técnicas 
irão auxiliar os clientes a 
desenvolver procedimen-
tos para o transporte de 
uma grande quantidade 
de vacinas contra a Co-
vid-19.” A Embraer rea-
lizou testes e simulações 
para definir adequada-
mente as características 
e requisitos de carga em 
relação às especificações 

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, realizaram novas 
visitas técnicas na cidade. 
A equipe está fazendo um 
mapeamento dos atrativos 
turísticos da cidade, com 
o objetivo de fomentar e 
fortalecer o turismo em 
Pindamonhangaba futu-
ramente. Nesta semana, 
a equipe visitou o Vale 
Hostel e o sítio Estação 
do Mel. O Vale Hostel 
está localizado no centro 
da cidade, na Rua Mare-
chal Deodoro da Fonse-
ca, 49. A proprietária Mi-
chelli, contou que o local 
irá completar 5 anos e 
que recentemente, passou 
por uma reforma para po-

técnicas para o transporte 
das vacinas, considerando 
as diferenças entre cada 
aeronave. O transporte 
destes imunizantes requer 
temperaturas baixas, as 
quais são alcançadas com 
o uso de gelo seco.
Os documentos divulga-
dos pela Embraer incluem 
orientações para os mode-
los de jatos executivos da 
Embraer: Phenom 100 e 
Phenom 100EV, Phenom 
300 e Phenom 300E, Le-
gacy 450 e Legacy 500, 
Praetor 500 e Praetor 600, 
Legacy 600, Legacy 650 
e Legacy 650E, e Lineage 
1000 e Lineage 1000E.
Em dezembro de 2020, a 
Embraer divulgou orienta-
ções técnicas para auxiliar 
clientes de aeronaves co-
merciais a definir correta-
mente as características e 
os requisitos de carga para 
o transporte das vacinas 
contra a Covid-19. Mais 
recentemente, a Embraer 
também divulgou orien-
tações para aplicação de 
luzes UV-C para higieni-
zação do cockpit, assim 
como desinfetantes de lon-
ga duração para o interior 
das aeronaves.
A Embraer também 

der receber seus hóspedes 
com muito mais conforto. 
Agora ele conta com uma 
infraestrutura completa 
com quarto compartilha-
do, privativo, acessível, 
área de lazer com piscina, 
churrasqueira e uma gran-
de cozinha que pode ser 
usada e compartilhada.
O sítio Estação do Mel, 
está localizado na Rodo-
via Floriano Rodrigues 
Pinheiro, Alto do Piracua-
ma, próximo ao “túnel de 
Campos do Jordão”. Ele 
tem uma altitude aproxi-
mada de 1000m, o que 
proporciona uma vista in-
crível das cidades do Vale 
do Paraíba e do Piracua-
ma.
O proprietário Celso Ri-

aprovou o uso de Mi-
croShield360? e Baco-
ban®, sistemas desin-
fetantes preventivos de 
longa duração que, quando 
aplicados no interior das 
aeronaves, inibem conti-
nuamente o crescimento 
de microrganismos, vírus 
e bactérias.
A empresa também di-
vulgou um Boletim de 
Serviços que permite aos 
operadores das aeronaves 
ERJ 145 a instalação dos 
filtros HEPA de alta efici-
ência, que já são padrão de 
série em todas as versões 
das famílias de E-Jets e de 
E-Jets E2 de jatos comer-
ciais.
Os filtros HEPA são ex-
tremamente eficientes, 
capturando 99,97% das 
partículas transportadas 
pelo ar e outros contami-
nantes biológicos, como 
bactérias, vírus e fungos. 
Essa tecnologia também 
está disponível nos jatos 
executivos da Embraer, 
com os filtros HEPA sendo 
padrão nos jatos Praetor. A 
combinação desses novos 
recursos com os já exis-
tentes equivale a um maior 
nível de proteção para os 
passageiros.

beiro é biólogo, farmacêu-
tico e apicultor com quase 
40 anos de experiência. 
A atividade principal do 
local é a apicultura, além 
dos produtos obtidos a 
partir das abelhas como 
mel, própolis, pólen entre 
outros.
A Estação do Mel conta 
com uma infraestrutura 
ampla com área de lazer 
e hospedagem, trilhas, 
cachoeira, área para cam-
ping, pedra para escalada 
de 40 metros com algumas 
vias, além de também ofe-
recer cursos e palestras em 
parceria com o Senar.
O local funciona através 
de agendamento antecipa-
do e segue os protocolos 
de segurança.
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1° Mosaico Jazz Festival 
OnLine e Interativo

Estreia Dia 9 de Abril

Nova rua está sendo
executada no centro

de Pindamonhangaba

Contagem regressiva para 
o “1° Mosaico Jazz Festi-
val” que reunirá 12 músi-
cos e terá disponível 243 
combinações para assistir 
03 músicas. O grande di-
ferencial deste festival on 
line é a interação. O pú-
blico quem escolhe o mú-
sico e instrumentos de sua 
preferência para formar a 
banda que deseja ouvir. O 
festival estreia nesta sexta 
- feira, dia 09 de abril, no 
site www.mosaicojazzfes-
tival.com.br  
Os músicos participantes 
do festival são de cidades 
do Vale do Paraíba e São 
Paulo, são talentos atuan-
tes em carreiras nacionais 
e internacionais. E partici-
par de um evento on line 
musical neste formato é 
inédito para eles.  
“O dinamismo do Mosai-
co Jazz Festival é absolu-
tamente uma das melhores 
experiências musicais que 
já degustei. Um projeto 
auspicioso para um tem-
po com tantas incertezas”, 
declarou Marquinhos do 
Sax. 
“Depois de ter viajado 
com o Cirque du Soleil por 
quatro anos e ter conheci-
do mais de 25 países achei 

Está sendo executado um 
novo acesso à rua Major 
José dos Santos Moreira 
para facilitar a mobilida-
de urbana nesta região. A 
nova rua foi aberta ao lado 
do novo Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(CMEI Centro) e dará 
acesso aos fundos da nova 
unidade do Supermercado 
Shibata. O prefeito Isael 
Domingues e a secretária 

que já tinha visto de tudo, 
mas me surpreendi com 
essa proposta inovadora. 
O mais legal disso tudo é 
que quem escolhe a forma-
ção, ou seja, os instrumen-
tos para ouvir a canção é 
o próprio público através 
de um aplicativo. Simples 
assim, feliz em fazer par-
te desse projeto” revelou o 
outro músico participante, 
Marquinho da Luz. 
A pré-produção do “1° 
Mosaico Jazz Festival” 
teve mais de 1.000 horas 
de produção e foram 90 
dias de trabalhos. A dire-
ção musical foi de Clever-
son de Oliveira, a direção 
de vídeo de Wagner Rodri-
go e a direção de áudio, de 
Ney Almeida. 
“O aplicativo foi desenvol-
vido especialmente para o 
festival e o público terá à 
disposição três temas: Par-
ceria, Amarelo, Pro Meu 
Amor. A ideia é propor-
cionar ao público inter-
nauta um novo conceito 
de prestigiar uma boa mú-
sica.”, explicou Cleverson 
de Oliveira, idealizador do 
Mosaico Jazz Festival.  
O “1° Mosaico Jazz Festi-
val” será realizado em três 
finais de semana, às sextas 

de Obras e Planejamen-
to Marcela Franco, foram 
conferir o trabalho que 
vem sendo realizado dire-
tamente pela própria rede 
Shibata.
“O novo acesso facilitará 
o sistema viário da região 
pois com o novo super-
mercado e com o início 
das atividades na creche 
a circulação será mais in-
tensa, sendo necessário a 

-feiras, nos dias 09,16 e 23 
de abril.  
A Dinâmica  
O festival tem que ter a 
interação do público para 
acontecer. A dinâmica da 
apresentação acontece pri-
meiramente com a escolha 
do tema, na sequência, a 
escolha dos instrumen-
tos que farão a melodia, 
a harmonia, e o que fará 
o baixo, depois escolhe o 
ritmo. Após a formação do 
usuário/telespectador, será 
gerado um link direto para 
o canal do “Mosaico Jazz 
Festival”.  
O Mosaico Jazz Festival 
é um projeto contemplado 
pelo ProAc Expresso Al-
dir Blanc - Edital Lab 40 
- Programa de Ação Cul-
tural do Governo do Es-
tado. O desenvolvimento 
da plataforma de interação 
e produção executiva é da 
Travessia Cultural, empre-
sa que realiza consultoria, 
projetos e desenvolve pro-
dutos para atender com 
qualidade a demanda des-
se mercado musical.   
Serviço:   
“Mosaico Jazz Festival”   
Quando: abril (09,16 e 23)  
- Onde: www.mosaicojaz-
zfestival.com.br 

abertura de novos acessos 
nessa região”, afirmou Isa-
el Domingues.
As ações consistem na 
execução de abertura e 
pavimentação da nova 
via pública que terá uma 
largura de 9 metros, im-
plantação de calçada com 
largura de 2,5 metros, rea-
dequação de ramal de dre-
nagem e rebaixamento da 
tampa de PV da Sabesp.


