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Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Cultura, Turis-
mo, Eventos, Esporte e Lazer e o
Conselho Municipal de Política Cul-
tural realizaram, no dia 19 de outu-
bro, a 1ª Conferência Municipal de
Política Cultural em Rio Claro para o
Plano Municipal de Política Cultural.

Estavam presentes: o Prefeito
Municipal de Rio Claro, José Osmar,
o Vice-Prefeito, Babton Biondi, a Se-
cretária Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Cultura, Turismo,
Eventos, Esporte e Lazer, Cláudia
Elias, o Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural, Christiano
Amaral, o Representante do Conse-

1ª Conferência Municipal de
Política Cultural de Rio Claro

lho Estadual de Política Cultural,
Osvaldo Castro, os vereadores, Jor-
ge Antônio e João Coelho, Conse-
lheiros e a Sociedade Civil Organiza-
da.

O intuito foi discutir as diretrizes
estratégicas e metas pelos Grupos
de Trabalho e aprovar o Plano Muni-
cipal de Política Cultural do Municí-
pio.

A ação foi capitaneada pelo Con-
selho Municipal de Política Cultural,
por meio de uma comissão interna,
elaborando o anteprojeto que foi
analisado e aprovado, constituindo o
texto final que visa sua execução
para os próximos 10 anos.
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LICITAÇÕES REALIZADAS EM  OUTUBRO
Divulgação de Resultado

01/10 às 09 horas – Contratação de empresa da área de Medicina e Segurança do Trabalho para prestação de serviços técnicos
especializados de Perícia Médica.
Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2021
Empresa Vencedora: GL COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

01/10 às 14h30min - Contratação de empresa para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados
de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS.
Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2021 – FUNPREV
Empresa Vencedora: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO  DE SOFTWARE LTDA EPP

05/10 às 09 horas – Registro de preço para futura e eventual aquisição de gênero alimentício (HORTI FRUTI), para atender
a Casa Abrigo e reuniões promovidas pelo CRAS, CREAS e Bolsa Família.
Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2021 - FMAS
Empresa Vencedora: CARLA PATRÍCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MONTEIRO

05/10 às 14h30min –  Registro de preço para futura e eventual aquisição de urnas mortuárias e serviço de translado em atendimento
ao Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Claro, para distribuição gratuita a pessoas carentes do município.
Modalidade: Pregão Presencial nº 008/2021 - FMAS
Empresa Vencedora: FUNERÁRIA MEMORIAL DE RIO CLARO LTDA ME

07/10 às 09 horas –  Registro de preços visando futura e eventual aquisição de artefato de concreto para atendimento à Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos.
Modalidade: Pregão Presencial nº 018/2021
Empresa Vencedora: PRÉ-MOLDADOS DE ANGRA LTDA - ME

08/10 às 09 horas –  Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e eletrodomésticos, em atendimento
as necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade (HMNSP), do Departamento de Fisioterapia, do Serviço
de Pronto Atendimento de Lidice (SPA), do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), CAPS, Conselho de Saúde e Unidades
de Saúde ESF do Município.
Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2021 - FMS
Empresas Vencedoras: LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJISTA FR. MAT. E EQUIP. LTDA -  OMG4 PAPEL LTDA ME -  S
JORGE C MONTEIRO ME - ABADE FRANCO MATERIAIS LTDA - BIG NEGÓCIOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - JOB
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

13/10 às 09 horas – Contratação de empresa especializada, para execução indireta, sob a modalidade de empreitada global
- material e mão de obra - objetivando a construção de Laboratório na Estação de Tratamento de Águas de Getulândia – 5º
Distrito de Rio Claro/RJ, localizada na Rod. Saturnino Braga – Getulândia – Rio Claro/RJ.
Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2021
Empresa Vencedora: CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

21/10 às 09 horas – Registro de preços para 12 (doze) meses, visando à eventual aquisição de equipamentos e mobiliários
diversos em atendimento às Unidades Escolares e Secretarias Municipais de Rio Claro/RJ.
Modalidade: Pregão Presencial nº 019/2021
Empresas Vencedoras: LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT. E EQUIP. EIRELI - OMG4 PAPEL EIRELI ME - ABADE
FRANCO MATERIAIS LTDA - JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - OMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP.
EIRELI -  DIMAS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - HJX EMPREENDIMENTOS E COM. PARA SAÚDE EIRELI - M T C COMÉRCIO
DE MOB. CORPORATIVO EIRELI ME -  ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI e  PRIME NEGÓCIOS LTDA.

ANDERSON SILVA
Pregoeiro/Presidente da CPL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
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DECRETO Nº. 3346, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso III da Lei Municipal nº. 1015, de 27
de Outubro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Unidade Orçamentária abaixo descrita Crédito Adicional Suplementar
por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez
mil reais), destinados a suplementar as seguintes dotações:

Art. 2º O presente crédito será coberto na importância de R$ 3.510.000,00 (três milhões,
quinhentos e dez mil reais), com recursos provenientes de Excesso de Arrecadação oriundos
dos Recursos do FUNDEB, conforme Planilha da Metodologia de Cálculo Estatístico para
Apuração da Tendência do Excesso de Arrecadação, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 13 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Gabinete do Prefeito
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº.  3378, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1086, de 27 de outubro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 75.842,40 (setenta e cinco
mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), para o programa e dotações
abaixo discriminados:

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes da Transferência da União
através do Fundo Nacional de Cultura Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de
2020.

Art. 3º O recurso necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo dos recursos provenientes
da  Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de 2020, para atender a classe artística
cultural afetada pela pandemia da Covid-19.

Art. 4º O crédito ora aberto, poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 28 de outubro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 3372, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1015, de 27 de
Outubro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 153.100,00 (centro
e cinquenta e três mil e cem reais), para os programas e dotações abaixo discriminados,
de acordo com a Lei de Meios Vigente:

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso
proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 20 de outubro de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO CLARO/RJ
CMPC – 20.10.2021

DA INSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

Fica instituído o PLANO MUNICIPAL DE CULTURA – PMC com a finalidade de promover
condições para a melhor estruturação, financiamento e gestão das políticas culturais no município
de Rio Claro/RJ, em consonância com o Plano Nacional de Cultura – PNC e o Sistema Estadual
de Cultura – SIEC, pactuado com a sociedade civil e a comunidade rioclarense, aberto ao
intercâmbio e à cooperação com outros municípios, objetivando o exercício pleno dos direitos
culturais e a promoção do desenvolvimento humano.

O Plano Municipal de Cultura norteará as políticas culturais de Rio Claro/RJ por dez anos,
sendo fundamental o constante aprimoramento e revisão de acordo com as transformações
da sociedade ao longo do tempo.

Princípios do PMC:

I – a liberdade de expressão, criação e fruição;
II – o respeito e a valorização das identidades, da diversidade e do pluralismo cultural;
III – o respeito aos direitos humanos e à cidadania, promovendo o enfrentamento a toda forma
de opressão, preconceito e intolerância religiosa;
IV – o direito de todos ao acesso à arte, à ciência e à cultura;
V – o direito à informação, à comunicação e à crítica cultural, bem como à transparência e
ao compartilhamento das informações;
VI – a responsabilidade cultural e socioambiental no desenvolvimento da cultura urbana e
rural;
VII – a participação, o controle social e a democratização nas instâncias de formulação e
acompanhamento das políticas culturais;
VIII – a cooperação e o intercâmbio cultural entre os municípios, estados e países;
IX – a integração da política cultural com as demais políticas do município, do Estado e da
União;
X – a responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais aprovadas;

XI – a valorização e a preservação da memória, da ancestralidade e do patrimônio cultural
rioclarense;
XII – o incentivo e a valorização da cultura local e das expressões artísticas, prioritariamente
dos talentos municipais, como fator de desenvolvimento sustentável e do seu caráter transformador
e gerador da cidadania;
XIII – o incentivo às ações culturais inclusivas no campo da criação, fruição estética e da
participação da pessoa com deficiência, tanto na formulação das políticas quanto nas atividades
artísticas e culturais;
XIV – a descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XV – a colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia
da cultura;
XVI – o direito à participação de todos os bairros e distritos do município de Rio Claro na
formulação das políticas culturais;
XVII – o fortalecimento da integração entre Cultura e Comunidade como agente socializador
da identidade cultural rioclarense, fluminense e brasileira.

Objetivos do PMC:

I – formular, implementar, acompanhar e avaliar as políticas públicas culturais de curto, médio
e longo prazo, definindo metas em consonância com o Plano Nacional de Cultura e o Sistema
Estadual de Cultura e com as necessidades e aspirações do povo rioclarense;
II – identificar o patrimônio histórico, artístico, cultural, científico e ambiental de Rio Claro,
material e imaterial, efetivar com eficácia o seu tombamento municipal, garantindo sua proteção
e manutenção, provendo adequados recursos humanos, estruturais e financeiros no órgão
municipal gestor de cultura e no Conselho Municipal de Política Cultural;
III – promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos, coleções, representações
artísticas e tradição oral;
IV – apoiar, fomentar e incentivar a criação, a produção, a difusão e a economia dos bens
e serviços artísticos e culturais;
V – apoiar, incentivar e promover a formação, o aperfeiçoamento e o intercâmbio de artistas,
artesãos, gestores, produtores, professores, pesquisadores e de outros profissionais do setor
cultural em âmbito público ou privado;
VI – fomentar condições de maior presença da arte e da cultura na rede escolar municipal,
pública e privada;
VII – apoiar e incentivar a criação e a regularização de associações, cooperativas, coletivos,
grupos, entidades e empreendedores artísticos culturais formais e informais;
VIII – criar e operacionalizar, de forma atualizada e permanente, o Sistema de Informações
e de Indicadores Culturais de Rio Claro (SIIC), articulado e integrado ao Sistema Nacional
(SNIIC) e Estadual de Informação e Indicadores Culturais.
IX – realizar a Conferência e o Fórum Municipal de Cultura com base nos Planos Nacional
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e Estadual de Cultura e na Lei Orgânica Municipal de Rio Claro, com divulgação expressiva e recursos
adequados, visando a grande participação popular;
X – promover à cooperação e o intercâmbio cultural com outros municípios, estados e países, ampliando
a presença e reconhecimento da cultura de Rio Claro;
XI – apoiar e incentivar a produção artística, cultural e crenças em todo o território respeitado os
impedimentos constitucionais e legais;
XII – criar estruturas e mecanismos para incentivar políticas que possibilitem a captação de recursos
para ampliar o fomento da arte e da cultura local, em sintonia com os objetivos, diretrizes e estratégias
deste plano;
XIII – ampliar o acesso e a fruição à arte e a cultura local e regional;
XIV – reconhecer e estimular os saberes e fazeres das culturas tradicionais de transmissão oral
como parte fundamental da formação cultural rioclarense;
XV – estimular e desenvolver atividades que fortaleçam e articulem a economia da cultura, o consumo
cultural e a exportação de bens, serviços e conteúdo cultural;
XVI – consolidar processos de consulta e participação da comunidade na formulação das políticas
culturais;
XVII – estruturar o Conselho Municipal de Política Cultural com recursos financeiros, humanos e
materiais adequados às atribuições, competências, metas e responsabilidades;
XIII – possibilitar a progressiva criação e o uso seguro de espaços públicos para a realização das
diversas manifestações artísticas e culturais, acessíveis à população;
XIX – estimular a instalação, o funcionamento regular, a conservação e a modernização das bibliotecas
em todo o território municipal.

O Plano Municipal de Política Cultural de Rio Claro deverá ser revisto e ajustado pelo Conselho
Municipal de Política Cultural, observando o mesmo processo participativo de sua elaboração, no
quinto ano de sua aplicação a contar da data de sua publicação, com base nas avaliações e propostas
aprovadas nos Fóruns e Conferências Municipais de Cultura, visando principalmente a adequação
dos objetivos, diretrizes e metas de acordo com as transformações da sociedade ao longo do tempo.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E METAS

EIXO TEMÁTICO 1
CULTURA & CIDADANIA

1.1 Promover a Cultura como um direito de todos os Cidadãos e ampliar o acesso aos bens
culturais no Município de Rio Claro
1.1.1. Abrir pontos de leitura em lugares estratégicos;
1.1.2. Apoiar as bibliotecas municipais;
1.1.3. Ampliar e qualificar os espaços culturais no Município.
1.2. Criar projetos para favorecer a utilização da Biblioteca Pública Municipal e as bibliotecas
das Escolas Públicas Municipais
1.2.1. Viabilizar projetos socioculturais para maior integração do Parque de Exposições com as
Comunidades do seu entorno e a população em geral;
1.2.2. Buscar junto as esferas governamentais a construção de um Teatro Municipal (multiuso);
1.2.3. Viabilizar ações culturais junto a Secretaria de Esporte.

EIXO TEMÁTICO 2
CULTURA, DIVERSIDADE, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

2.1 Valorizar a diversidade das expressões artísticas e culturais
2.1.1. Incentivar a Arte Urbana (pintura mural, grafite, etc);
2.1.2.Estimular e promover o desenvolvimento da criatividade e da produção musical no Município,
valorizando sempre a diversidade;
2.1.3 Reconhecer e fortalecer as diversas práticas teatrais, temáticas e técnicas;
2.1.4. Difundir e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação das atividades culturais.
2.2 Formular e implementar políticas culturais setoriais
2.2.1. Nos editais relativos às Artes Visuais dar ênfase ao fortalecimento da identidade cultural local;
2.2.2. Estabelecer uma política municipal de apoio e incentivo às expressões artísticas em todas
as suas etapas, em articulação com os governos federal e estadual, e os municípios vizinhos.
2.3 Proteger e promover a memória e o patrimônio cultural
2.3.1. Fomentar o ensino de conteúdo referente à história do Município e dos bairros, de forma
interdisciplinar com a parceria da Cultura com a Educação;
2.3.2. Garantir a memória, preservação, pesquisa e documentação do Patrimônio Material e Imaterial
de Rio Claro;
2.3.3. Identificar, registrar e viabilizar o tombamento dos Patrimônios (material e imaterial) Artístico,
Cultural e Histórico, que preservem a memória da criação e evolução de Rio Claro.
2.3.4. Dar expressividade aos monumentos históricos do Município.

EIXO TEMÁTICO 3
CULTURA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

3.1 Promover o aprofundamento do diálogo entre Cultura e demais secretarias afins
3.1.1. Promover intercâmbio de projetos culturais entre professores das diversas disciplinas das redes
municipais, estaduais e particulares;
3.1.2. Apoiar e qualificar os Agentes Culturais, Fazedores de Cultura, Artesãos e demais atores do
meio cultural formais e informais;
3.1.3. Formação de Agentes de Leitura Voluntários com a capacitação para atuar em seus bairros/
distritos;
3.1.4. Intensificar a realização de atividades nos bairros e nas escolas sobre a valorização do livro
e da leitura, com a presença de escritores locais e/ou de fora do Município;
3.1.5. Criar cursos, oficinas e workshops de produção literária promovidos em parcerias com entidades
literárias da cidade e de fora dela;
3.1.6. Capacitação musical do cidadão rioclarense, de forma gratuita;
3.1.7. Desenvolver política de formação acadêmica, artística e técnica, em parceria com instituições
públicas e privadas.
3.2 Estimular e valorizar a participação infantojuvenil na Arte e na Cultura
3.2.1.Implementar nas Comunidades projetos para incentivo às Artes.

EIXO TEMÁTICO 4:
CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4.1 Reforçar o papel da Cultura no desenvolvimento sustentável de Rio Claro;
4.1.1. Apoiar a implantação da coleta seletiva de lixo em 100% do Município;
4.1.2. Incentivar a execução de projetos de ocupação do solo de forma criativa e sustentável;

4.1.3. Desenvolver projetos de apoio à sustentabilidade econômica da produção cultural local;
4.1.4. Propor um projeto de revitalização das matas ciliares dos rios concretizando ações entre Cultura,
Meio Ambiente e Educação.
4.2 Estimular políticas de desenvolvimento cultural nos bairros
4.2.1. Estimular espaços de leitura domiciliar nos bairros;
4.2.2. Incentivar os atelieres de artes visuais;
4.2.3. Viabilizar a realização de atividades culturais nos bairros;
4.2.4. Apoiar as Festas Comunitárias, bem como o Turismo Cultural e Rural;
4.2.5. Motivar a realização de uma Mostra Local de artes plásticas e audiovisual das comunidades.

EIXO TEMÁTICO 5
GESTÃO DA CULTURA

5.1 Promover a institucionalização de políticas públicas de cultura
5.1.1. Incentivar a criação de editais para a subvenção às Entidades Carnavalescas;
5.1.2. Viabilizar a implementação efetiva da Lei Municipal de Política Cultural e das propostas aprovadas
nas Conferências e Fóruns Municipais de Cultura;
5.1.3. Promover campanhas permanentes de valorização do livro e da leitura, na mídia local.
5.2 Intensificar os esforços para a melhoria da Gestão da Cultura
5.2.1. Realizar mapeamento de artistas e expressões artísticas e culturais do Município;
5.2.2. Publicar o cadastro de artistas em sítio eletrônico próprio da Prefeitura e perfis das redes sociais
com atualização anual;
5.2.3. Divulgar as atividades e eventos culturais pelos meios de comunicação oficiais;
5.2.4. Mapear os espaços culturais públicos da cidade e criar projetos de ocupação desses espaços,
garantindo os recursos humanos e materiais necessários;
5.2.5. Promover o levantamento e avaliação de dados estatísticos do setor cultural;
5.2.6. Realizar estudo de viabilidade para a criação de Departamento de Elaboração de Projetos
e Captação de Recursos para Editais e Chamadas Públicas.
5.3 Fortalecer a participação e representação da sociedade civil e comunidade na Gestão
Cultural
5.3.1. Viabilizar o efetivo funcionamento democrático, regular e transparente do Conselho Municipal
de Política Cultural, com plenas condições de atuação dos representantes da comunidade;
5.3.2. Criar canais de diálogo, consulta, crítica e sugestões para acompanhamento e participação
da sociedade nas políticas de Cultura;
5.3.3. Viabilizar a autonomia política do Conselho Municipal de Política Cultural e, de imediato, a
qualificação dos Conselheiros, providenciando os recursos administrativos e materiais compatíveis
necessários e organizando o funcionamento das Comissões Temáticas permanentes.
5.4 Incentivar a produção e a difusão de conhecimento sobre a cultura no Município.
5.4.1. Criar o Sistema de Informações e Indicadores Culturais de Rio Claro – SIIC.

EIXO TEMÁTICO 6
FINANCIAMENTO DA CULTURA

6.1 Ampliar os recursos financeiros para a Cultura
6.1.1. Buscar junto ao governo municipal recursos para o fundo municipal para a Cultura;
6.2.1. Requerer junto aos Poderes Legislativo e Executivo, incentivo fiscal para projetos culturais;
6.2.2. Garantir o processo democrático nas ações culturais do Município;
6.2.3. Publicar editais de circulação de bens simbólicos (patrimônio imaterial);
6.2.4. Viabilizar a utilização de espaços para divulgação de projetos culturais locais;
6.2.5. Fomentar o resgate da memória e história Municipal;
6.2.6. Valorizar, dentro das possibilidades, o contrato de artistas locais, para eventos promovidos
pelo Poder Público Municipal;
6.2.7. Cessão gratuita de espaços culturais públicos do Município para eventos culturais sem fins
lucrativos;
6.2.8. Desenvolver programas e ações para a valorização, difusão da arte autoral de Rio Claro;
6.2.9. Formar parcerias com os principais veículos de mídia (impressa/virtual) da região para publicação
de artigos culturais;
6.2.10. Ampliar o acesso, facilitar a circulação e o intercâmbio dos artistas no Município de Rio Claro.

CALENDÁRIO CULTURAL DE RIO CLARO

FEVEREIRO OU MARÇO:

Carnaval

MARÇO OU ABRIL

Encenação da Paixão de Cristo (Rio Claro e Passa Três)

MAIO

19 – Aniversário de Rio Claro

JUNHO

10 – Festa da Paz (Lídice)

AGOSTO

17 – Semana Fagundes Varela

SETEMBRO

15 – Festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade

OUTUBRO

Semana da Criança

NOVEMBRO

Festa da União (Passa Três)
Semana da Consciência Negra

DEZEMBRO

Semana Natalina
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