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Casa de Noel arrecada verba 
para instituições da região

Cerca de 500 pessoas 
participaram da tradicional 
Casa de Noel na terça-feira 
(8), na Fazenda Bela Vista. 
Com atrações da alta gastro-
nomia, feira de artesanatos, 

exposição de arte e música, o 
evento arrecada fundos para 
instituições da região, que 
este ano vai beneficiar a Casa 
Recomeço e a Casa Irmãos de 
Francisco, de Taubaté; Lar 

São Judas Tadeu e Lar São 
Vicente de Paulo, de Pinda-
monhangaba.

As principais atrações da 
noite foram as apresenta-
ções da Orquestra Jovisom, 

com a presença de cantores 
como Cecília Militão, Luana 
Camarah, Twyla, além da 
presença do jogador Elano, 
do Santos FC.

PÁGINA 6

Músicos organizadores e voluntários na Casa de Noel

Os estudantes do Sesi, de 
Moreira César, apresentaram 
diversos trabalhos criativos 
durante a II Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação reali-
zada no sábado (5). Dentre as 
tarefas, os alunos desenvol-
veram projetos em diversas 
áreas, sempre com objetivo de 
transformação da realidade em 
áreas de sustentabilidade, lo-
comoção de deficientes e novas 
fontes de energia.

PÁGINA 3

Feira de Ciências 
apresenta 
projetos de 
tecnologia

Fundação 
José Carlos da 
Rocha arrecada 
itens para festa 
de Natal 

A Fundação José 
Carlos da Rocha está 
arrecadando refri-
gerante, suco e água 
para a Festa de Natal 
de 500 idosos de 10 
lares da região, dentre 
eles o Lar São Vicente 
de Paulo e o Lar Irmã 
Terezinha, de Pinda-
monhangaba.

Interessados em 
doar as bebidas para a 
festa devem entrar em 
contato pelo telefone 
98168-2622. 

Rede Estadual 
abre novo 
período de 
matrículas

A secretaria Estadual de Edu-
cação vai abrir, a partir de 16 de 
novembro, um novo período de 
cadastro para alunos vindos de 
escolas particulares ou que es-
tão fora da Rede Pública este 
ano.

Há vagas para classes do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª 
série), além da modalidade de 
Jovens e Adultos (EJA), a partir 
do 6º ano.

PÁGINA 5

PÁGINA 2

Pastoral da Saúde 
promove bingo em 
prol dos cadeirantes

PÁGINA 3

Cmei Santa Cecília 
encerra Projeto 
Leitura com teatro

Sebastião Salgado

Divulgação
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DIToRIalE

Um pai judeu, com a melhor 
das intenções, enviou seu fi-
lho para o colégio mais caro da 
comunidade Judaica. Apesar das 
suas posses Samuel não ligava 
para as aulas.

  notas do primeiro mês:
* matemática 2
* Geografia 3
* História 3
* Literatura 2
* Comportamento 0

Estas espantosas classificações 
repetiam-se mês a mês, até que 
o pai se cansou:

- Samuel, ouve bem o que 
te vou dizer, se no próximo mês 
as tuas notas e o teu compor-
tamento não melhorarem, vou 
te mandar estudar num colégio 
católico.

  no mês seguinte as notas do 
Samuel foram uma tragédia e o 
pai cumpriu com a sua palavra. 
Através de um rabino próximo da 
sua família, entrou em contato 
com um bispo que lhe recomen-

Coluna do Colaborador
Aluno judeu na escola católica

Rev Peep

dou um bom colégio franciscano 
para o qual Samuel foi enviado.

notas do primeiro mês:
* matemática 8
*  Geografia 7
* História 7
* Literatura 8
* Comportamento 8

notas do segundo mês:
* matemática 10
* Geografia 8
* História 9
* Literatura 10
* Comportamento 10

  o pai, surpreso, perguntou-
lhe:

- Samuel, o que aconteceu 
para você ir tão bem na escola? 
Como é que se deu este milagre?

 respondeu Samuel:
- não sei papai. não sei mes-

mo, mas assim que cheguei no 
colégio

apresentaram-me todos os 
colegas, todos os professores 
e mais tarde  obrigados a ir a 

uma igreja, lá dentro do colégio. 
Quando entrei, vi um

homem crucificado, com pre-
gos nas mãos e nos pés, cara de 
ter sofrido muito e todo ensan-
guentado!... Fiquei muito impres-
sionado! Perguntei: quem é ele?

e respondeu-me um aluno do 
curso superior:

- ele era um judeu como você.
 então, pensei: “P.Q.P....! Aqui 

não tem jeito, tenho mesmo que 
estudar, que os padres não estão 
para  brincadeira!

Colaboração: Dr. Luiz Ro-
berto da Silva Lacaz

Pastoral organiza bingo 
em prol dos cadeirantes

A Pastoral da Saú-
de está organizando 
bingo para arrecadar 
dinheiro para a aqui-
sição de cadeiras de 
rodas e muletas para 
aqueles que precisam. 
O evento será nesta 
sexta-feira (11), às 19 
horas, no Centro de 
Pastoral  Monsenhor  
João de Azevedo (rua 
Marechal Deodoro, 
148, centro). 

Os prêmios serão:  
a quantia de R$ 250, 
um edredom e uma 
batedeira. O valor da 
cartela é de R$ 5, que 
poderá ser comprada 
no dia do bingo ou na 
Pastoral Paroquial 
Nossa Senhora do 
Bom Sucesso. Infor-
mações pelo telefone 
(12) 3642-2605.  

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
informa aos ambu-
lantes inscritos para 
o Natal 2016, que o 
sorteio das 80 va-
gas disponíveis será 
realizado no dia 17 

de novembro, às 15 
horas, em seu  audi-
tório.

É obrigatório aos 
ambulantes inscri-
tos comparecerem 
ao sorteio; caso haja 
falta, será automa-

ticamente cance-
lada a inscrição. A 
seleção dos vende-
dores ambulantes 
de alimentação e 
brinquedos será 
feita por ordem de 
sorteio.

Após o sorteio, a 
entrega das licenças 
será realizada no pe-
ríodo de 23 a 30 de 
novembro, no Setor 
de Fiscalização de 
Posturas da Prefei-
tura. 

O Brasil é reconhecido internacionalmente por 
desenvolver uma política antitabaco, o que 
tem contribuído com queda proporcional 

do número de fumantes do país nas duas últimas 
décadas, sobretudo nos últimos anos.

Alguns dos fatores que levam o Brasil a ter uma 
ação contra o tabaco são governamentais e outras 
de instituições privadas. De qualquer forma, isso 
existe e o país tem seus méritos.

Aliás, é bom frisar que na Europa com todo 
seu charme e requinte, a quantidade de pessoas 
fumantes é cerca de 40% maior do que a do Bra-
sil. Isso mesmo. Pode parecer difícil de imaginar, 
mas fumam mais que o brasileiro, seja nas ruas 
charmosas de Paris, nas encantadoras vielas ita-
lianas ou nas deslumbrantes paisagens de folhas 
secas e neblina de Londres, eles fumam mais que 
os brasileiros.

Não cabe aqui retomar o assunto do que o Brasil 
fez ou continuará fazendo para alertar a população 
sobre os males do tabaco. Neste momento, a inten-
ção é editoriar sobre o calote que o país está dando 
neste segmento.

O governo brasileiro não paga sua contribui-
ção para a secretaria da Convenção da OMS para 
o Controle de Tabaco, entidade que ajudou a 
criar há dez anos. O tratado internacional entrou 
em vigor em 2005, estabelecendo medidas para 
lutar contra o cigarro. Agora, o governo pode ser 
punido.

O Brasil teve um papel central na criação do 
pacto inédito, desenhado para limitar a publicidade 
do setor do cigarro, propor aumento de impostos e 
políticas de saúde para frear a expansão do fumo. 

Desde 2014, porém, o Brasil é um dos gover-
nos que não paga sua contribuição para manter a 
operação da entidade, situada dentro da OMS em 
Genebra. Documentos revelam que, da dívida de 
US$ 973 mil que governos mantém com a organi-
zação anticigarro, mais de um terço é por conta dos 
atrasos das transferências do Brasil.

De exemplo, a caloteiro: uma tremenda vergonha.

No total, a dívida do Brasil até o dia 31 de 
agosto era de R$ 2,1 milhões (US$ 680 mil). Mas 
o governo precisaria pagar pelo menos metade 
dela para voltar a estar em dia com as contas da 
entidade. O restante poderia ser pago até o final 
de 2017. 

Sem conseguir convencer o Brasil e outros go-
vernos a pagar o que deve, a entidade vai propor a 
criação de leis que possam punir os maus pagado-
res. Entre as propostas que serão votadas na sema-
na que vem estão a suspensão do direito ao voto, a 
proibição de que brasileiros possam se candidatar a 
cargos na organização e mesmo sediar reuniões ou 
receber treinamento. 

Lamentável.

Por hora, o que sabemos é que o Ministério da 
Saúde já enviou um ofício para pedir que o Ministé-
rio do Planejamento quite sua dívida com o organis-
mo. Mas, na lista de prioridades do governo, estão 
as entidades onde o Brasil poderia perder direito de 
voto se não fizesse pagamentos imediatos. 

Até meados de setembro, a dívida do Brasil com 
a ONU chegava a um valor inédito de US$ 424,9 
milhões (R$ 1,4 bilhão). A dívida brasileira era a 
segunda maior do mundo, superada apenas pela 
pendência que os EUA têm com a entidade interna-
cional.

Não podemos continuar assim.

Exemplo, de quê?

exemplo de combate ao 
fumo, brasil vira caloteiro 
ao não pagar dívida com 

entidade antitabaco

Natal: Sorteio de vagaS para 
ambulaNteS iNSCritoS Será dia 17

Divulgação
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CIDADE

A II Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do 
Centro Educacional Sesi 
de Pindamonhangaba re-
alizada no sábado (5) des-
pertou nos alunos ideias 
criativas com o uso das 
inovações tecnológicas.

Neste ano o tema foi 
“Atendendo a diversida-
de em uma sociedade in-
clusiva”, a partir disso, os 
alunos tiveram a tarefa de 
criar projetos em diversas 
áreas correspondentes às 
necessidades apresenta-
das em cada uma.

Para Conceição de Ma-
ria Soares Ribeiro, coorde-
nadora administrativa da 
escola, a feira impulsiona 
os alunos na criação de 
projetos inovadores, capa-
zes até de transformar as 
realidades vividas. “A inte-
ração que existe durante a 
preparação dos trabalhos 
possibilita aos estudantes 
adquirir um conhecimento 
ainda maior. Por ser uma 
atividade que abrange to-
das as disciplinas, a feira 
vem para complementar o 
que é passado em sala de 
aula e permitindo  maior 
participação e troca de ex-
periências entre os alunos 
de diversos anos”, explica.

O Cmei – Centro Municipal 
de Educação Infantil – Frei Rey-
naldo Nieborg, no bairro Santa 
Cecília, realizou nesta sema-
na o encerramento do Projeto 
Leitura, cujo tema foi “Família, 
Escola e Leitura – uma parceria 
afetiva e efetiva na Educação In-
fantil”.

Para abrilhantar o evento, 
foi convidada a equipe da Brin-
carte Brinquedoteca, que ence-
nou para as crianças a história 
de “João e Maria”. O evento foi 
aberto aos pais.

De acordo com a gestora da 
unidade, o projeto teve como 

Feira de Ciências apresenta projetos 
para uma sociedade mais inclusiva

Durante o período do 
evento, que foi aberto ao 
público, os estudantes do 
1º ano do Ensino Funda-
mental até os do 3º ano do 
Ensino Médio, tiveram a 
possibilidade de mostrar 
os trabalhos que são feitos 
em sala de aula, com a su-
pervisão de todos os pro-
fessores.

O tema da edição de 
2016 possibilitou aos 
alunos menores, Ensino 
Fundamental 1, trabalhar 
com projetos de recicla-
gem e sustentabilidade e 
aos estudantes do Funda-
mental 2 e Médio a terem 
ideias como: aparelhos 
para ajudar a locomoção 
de pessoas paraplégicas, 

alternativas para o uso de 
combustíveis poluentes, 
sites para amparar pesso-
as que pensam em suicí-
dio, entre outr os. Um dos 
projetos desenvolvidos foi 
o ‘Abace’. Ideia das alunas 
do 2° ano do Ensino Mé-
dio, Jayne Benites e Péta-
la Carvalho, o aplicativo 
para smartphones busca 

vagas em academias e cen-
tros esportivos localizados 
próximos ao local onde a 
pessoa deseja, além dis-
so, informa os documen-
tos necessários para ins-
crição e os eventos que 
esses locais realizam. De 
acordo com Jayne, a feira 
foi uma excelente opor-
tunidade para mostrar o 
projeto, que chegou à 3ª 
fase de um concurso reali-
zado pela rede Sesi. “Aqui 
é um espaço muito legal, 
onde os pais podem ver a 
capacidade dos fi lhos e os 
próprios alunos de terem 
boas ideias e poderem as 

ter expostas. Isso tudo 
acaba mostrando o bom 
nível que a escola está”, 
disse a estudante.

A Feira de 
Ciência, Tecnologia 
e Inovação é um 
projeto da Rede Sesi 
São Paulo e vem 
crescendo e obtendo 
sucesso durante os 
anos, escolas da rede 
em todo o estado 
também realizam o 
evento.

Cmei Santa Cecília encerra 
Projeto Leitura com teatro

base o Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infan-
til, que afi rma que a linguagem 
é um bem cultural e é através 
dela que o pensamento huma-
no se organiza. “Assim sendo, é 
preciso garantir a constituição 
de sujeitos falantes por meio 
das brincadeiras, cantigas, ro-
das de histórias, trabalhando 
a expressividade intencional-
mente. E foi com essa fi nalidade 
que este projeto foi desenvolvi-
do”, explicou, parabenizando 
toda a equipe do Cmei e os pais 
pela parceria fi rmada neste ano 
letivo. 

Processo da Confab aguarda avaliação da Justiça para ser homologado
O Sindicato dos Me-

talúrgicos de Pindamo-
nhangaba informa que 
o acordo do processo de 
periculosidade e insalu-
bridade da Confab está 
sendo avaliado pela Jus-
tiça, que irá decidir sobre 
sua homologação.

A minuta do acordo 
está protocolada na Jus-

tiça do Trabalho de Pin-
damonhangaba. Após 
a homologação, haverá 
uma data exata para pa-
gamento.

A assembleia que 
aprovou o acordo ocor-
reu no dia 22 de maio 
último. O Departamento 
Jurídico do sindicato es-
clarece que tudo aquilo 

que dependeu da entida-
de foi feito da forma mais 
rápida e transparente 
possível. 

Os procedimentos 
adotados foram rigorosa-
mente os mesmos utiliza-
dos em outros processos 
semelhantes. Recente-
mente, um processo com 
a mesma reivindicação, 

mas em outra fábrica, 
teve seu pagamento dois 
meses após a assembleia.

A demora no anda-
mento do processo foi 
motivo de protesto na 
portaria da fábrica no dia 
24 de agosto. No momen-
to, resta apenas aguardar 
a avaliação da Justiça do 
Trabalho.

O processo da Confab é 
motivo de disputa judicial 
entre o sindicato e a dire-
ção da Confab há 25 anos, 
envolve 2.100 funcioná-
rios das unidades Confab 
Tubos, Confab Equipa-
mentos e Tenaris Coating 
que trabalharam em fun-
ções perigosas ou preju-
diciais à saúde (periculo-

sidade e insalubridade) e 
que foram contemplados 
na sentença e acórdão 
dos processos 650/1991, 
651/1991 e 466/2005.

O sindicato continua 
fazendo atendimento es-
pecial sobre o processo 
na sede da entidade às 
sextas-feiras, das 9 às 12 
horas.

FUNDAÇÃO JOSÉ CARLOS DA ROCHA 
ARRECADA REFRIGERANTE PARA 
FESTA DE NATAL COM IDOSOS

A Fundação José Carlos da 
Rocha irá promover uma festa 
de Natal para cerca de 500 
idosos residentes em 10 lares 
da região e está arrecadando 
refrigerante, suco e água para 
o evento, que está na agenda 
do Marinelli Eventos, em 
dezembro.

De Pindamonhangaba, vão 
participar vovôs e vovós dos 
Lar  São Vicente de Paulo e Lar 
Irmã Terezinha, instituições 
que contam com o apoio da 
fundação, originária de São 
Paulo, capital, com subsede em 
Pinda (rua Gregório Costa, 233, 
sala 409). 

“O evento será totalmente 
realizado com base em 
doações, desde o espaço, que foi 
gentilmente cedido, animação e 
Buff et. Então a solidariedade é 
um elemento fundamental nessa 
missão de alegrar os vovôs e 
vovós com a festa natalina”, 
afi rmou a administradora da 
fundação, Renata Linhares 
Mamade.

Outras instituições que 
trarão idosos para o evento 
fi cam em Taubaté, Tremembé, 
Jacareí, São Luiz do Paraitinga 
e Lagoinha. Interessados em 
doar as bebidas para a festa 

devem entrar em contato 
pelo telefone 98168-2622. 
Mais informações sobre 
a fundação no site www.
fundacaojcr.org.br e 
Facebook Fundação JCR.

De Pindamonhangaba, vão participar vovôs e vovós dos Lar  
São Vicente de Paulo e Lar Irmã Terezinha

Encerramento do Projeto Leitura, cujo tema foi “Família, 
Escola e Leitura”

Feira impulsiona os alunos na criação de projetos inovadores

Objetivo é contribuir com estudantes e sociedade

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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GERÊNCIA EXECUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS SÃO PAULO - GIFAB/SP
RELATÓRIO DE CARTÕES ENTREGUES OU DEVOLVIDOS À AGÊNCIA - MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AS FAMÍLIAS DEVEM RETIRAR SEUS CARTÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MUNIDO DE DOCUMENTO COM FOTO

NIS TITULAR

23745709124 ALEX SALOMAO                                                          
21215418320 ANA CLARICE DE JESUS OLIVEIRA                                         
23752310746 ANA MARIA CAETANO DA SILVA                                            
12388580309 ANA MARTA BISSOLI                                                     
13481044894 ANGELITA XISTO DALBELLO                                               

16490455235 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS AQUINO DE LIMA                              

21028170450 CRISTIANE FIORIN                                                      
13786868939 DAIANE BATISTA DOS SANTOS                                             
12492981799 EDNO NOGUEIRA RODRIGUES                                               

23624227501 ELIANDRA APARECIDA ROQUE DE SOUZA FERREIRA                            

16310033213 FLAVIA CLEI MUCCI DE LIMA                                             
12787416235 GLEICE MARY GABY DE MORAES                                            
16255635903 IZABELA MONIQUE GOMES TAVARES                                         

23747332761 JANAINA APARECIDA DO NASCIMENTO DA CUNHA                              

21284272038 JOSANA DOS SANTOS MELO                                                
23718595784 JOSEIANE INACIO PEREIRA                                               
16339647945 JUSSARA TOME NUNES DOS SANTOS                                         
10611989848 LAERTE TEODORO                                                        
23700116582 LUCAS JOSNEY DIAS CASTRO                                              
12624993349 MARCILENE SIMAO RAFAEL                                                
23749654103 MARINA DA SILVA MIGUEL SANTANA                                        
20778562411 MATHEUS GUEDES DE SOUZA                                               
20773752670 NICOLE DE MOURA ROJAS                                                 
18194196367 NILTON CESAR DOS SANTOS                                               
16582446356 PRISCILA ALVARES DE SOUZA                                             
12846826228 ROSANGELA MARTINS DE FARIA                                            
20780468281 ROSELINE PEREIRA ANTONIO                                              
23750963408 THALITA KENDRA MARQUES DOS SANTOS                                     
23749157207 VALERIA CRISTINA DOS SANTOS                                           

12661607244 VANESSA ALVARENGA CASAGRANDE PEREIRA                                  

BENEFICIÁRIO
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 267/16 - liMPeZa 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica  Sr. (a)  GODOFREDO 
BITTENCOUT FILHO, responsável pelo imóvel situado a RUA SEVERINO DA SILVA 
LOPES, S NR.  Bairro MOMBAÇA,   inscrito no município sob a sigla SO110904048000, 
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. 

rosana da Silva Monteiro
diretora do  departamento de  administração 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 261/16 - liMPeZa 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SR. LUIZ ANTONIO DE 
CAMPOS,  responsável pelo imóvel situado a RUA MARIA OSCARINA RESENDE 
DE OLIVEIRA com JOSÉ MANOEL OLIVEIRA,  Bairro TRIÂNGULO,   inscrito no 
município sob a sigla SE23.01.03.041.000, QUADRA G, LOTE 42, 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. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 268/16 - calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). RONALDO MARIO 
BARBOSA DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a RUA RODRIGO DA 
SILVA ARAUJO, S/Nº Bairro SANTA CECÍLIA, inscrito no município sob as sigla 
SE12.05.01.007.000, Quadra A , Lote 25, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

roSana da SilVa Monteiro
diretora do dePartaMento de adMiniStração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 269/16 - calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). RONALDO MARIO 
BARBOSA DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a RUA RODRIGO DA 
SILVA ARAUJO, S/Nº Bairro SANTA CECÍLIA, inscrito no município sob as sigla 
SE12.05.01.008.000, Quadra A , Lote 24, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

roSana da SilVa Monteiro
diretora do dePartaMento de adMiniStração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 270/16 - calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). 
RONALDO MARIO BARBOSA DA SILVA, responsável pelo imóvel 
situado a RUA RODRIGO DA SILVA ARAUJO, s/nº, Bairro SANTA 
CECÍLIA, inscrito no município sob as sigla SE12.05.01.009.000, 
Quadra A , Lote 23, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal 
não for cumprida, os serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

roSana da SilVa Monteiro
diretora do dePartaMento de adMiniStração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 271/16 - calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). 
RONALDO MARIO BARBOSA DA SILVA, responsável pelo imóvel 
situado a RUA RODRIGO DA SILVA ARAUJO, s/nº, Bairro SANTA 
CECÍLIA, inscrito no município sob as sigla SE12.05.01.010.000, 
Quadra A , Lote 22, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal 
não for cumprida, os serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

roSana da SilVa Monteiro
diretora do dePartaMento de adMiniStração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 272/16 - calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). 
RONALDO MARIO BARBOSA DA SILVA, responsável pelo imóvel 
situado a RUA RODRIGO DA SILVA ARAUJO, s/nº, Bairro SANTA 
CECÍLIA, inscrito no município sob as sigla SE12.05.01.011.000, 
Quadra A , Lote 21, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal 
não for cumprida, os serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

roSana da SilVa Monteiro
diretora do dePartaMento de adMiniStração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e assistência Social

departamento de Proteção aos riscos e agravos à Saúde
rua laerte Machado guimaraes, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-040 – fone/fax: (12)3644-5995

RETIFICAÇÃO
AUTO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 210
Em: 20/02/2015
Processo nº: 0191/2015
Atividade: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria
Razão Social: M. V. B. Rodrigues ME
CNPJ: 21.061.286/0001-95
Endereço: Rua Antenor Cristino da Silva, 53 – João Tamborideguy
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Marcus Vinicius Bignani Rodrigues
CPF: 336342698-47
Auto de Infração nº: 2229
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 1725Recurso: Prazo de 10 dias 
para interposição de recurso, conforme Artigo 128, inciso VI, da Lei 10083/1998.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Av. Dr. Francisco Lessa Junior, 420
CNPJ/ CPF: 04972492000138
RAZÃO SOCIAL:Alice Satomi Tanaka Falat - ME

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12422-010
RESPONSÁVEL LEGAL:Alice Satomi Tanaka Falat CPF: 472145979-34

RETIFICAÇÃO

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 07/11/2016

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 21/01/2013Nº PROTOCOLO: 0099

O Diretor  Do DPRAS Rafael Lamana

INDEFERE EM  07/11/2016  a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de LANCHONETE, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES
PRESTADAS EM RELATÓRIO DE VISTORIA, contrariando o disposto nos artigos 8, § único, 17, 68, 76, 88, 96 da Portaria CVS 5, de 09/04/2013.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Avenida Capitão João Monteiro do Amaral, 421 - Mombaça
CNPJ/ CPF: 10790084000168
RAZÃO SOCIAL: Rosalina Akini Okava Morita

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12425-220
RESPONSÁVEL LEGAL:Rosalina Akini Okava Morita CPF: 00738392723

RETIFICAÇÃO

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 04/11/2016

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 14/03/2013Nº PROTOCOLO: 0404

O Diretor  Do DPRAS Rafael Lamana

INDEFERE EM  04/11/2016  a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de MERCEARIA, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES
PRESTADAS EM RELATÓRIO DE VISTORIA, contrariando o disposto nos artigos 18, 19, 78, 80, 86 da Portaria CVS 5, de 09/04/2013.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Avenida Capitão João Monteiro do Amaral, 421 - Mombaça
CNPJ/ CPF: 10790084000168
RAZÃO SOCIAL: Rosalina Akini Okava Morita

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12425-220
RESPONSÁVEL LEGAL:Rosalina Akini Okava Morita CPF: 00738392723

RETIFICAÇÃO

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 04/11/2016

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 29/12/2010Nº PROTOCOLO: 1483

O Diretor  Do DPRAS Rafael Lamana

INDEFERE EM  04/11/2016  a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de SUPERMERCADO, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES
PRESTADAS EM RELATÓRIO DE VISTORIA, contrariando o disposto nos artigos 18, 19, 78, 80, 86 da Portaria CVS 5, de 09/04/2013.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Rua Antenor Cristino da Silva, 53 - Lot. João Tamborideguy Fernandes
CNPJ/ CPF: 21061286000195
RAZÃO SOCIAL: M. V. B. Rodrigues ME

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12441-050
RESPONSÁVEL LEGAL:Marcus Vinicius Bignani Rodrigues CPF: 33634269847

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 07/11/2016

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 124/10/2014Nº PROTOCOLO: 2143/2014

O Diretor  Do DPRAS Rafael Lamana
INDEFERE EM  07/11/2016  a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL [...] - 
MERCEARIA, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM RELATÓRIO DE VISTORIA, contrariando o disposto nos artigos Artigo 9, inciso 
I, alignea a e b, da portaria CVS 4/2011

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 07/11/2016

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 23/05/2014Nº PROTOCOLO: 0565/14

O Diretor  Do DPRAS Rafael Lamana

INDEFERE EM  07/11/2016  a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de BAR, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS 
EM RELATÓRIO DE VISTORIA, contrariando o disposto nos artigo 27 da 12.342/78.

RESPONSÁVEL LEGAL:Wanessa Pereira de Jesus CPF: 27474285835

RETIFICAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Ver. José Francisco Machado, 09 - Lot João tamborideguy
CNPJ/ CPF: 15208817000127
RAZÃO SOCIAL:Wanessa Pereira de Jesus 27474285835

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12441-080

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 07/11/2016

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 24/07/2012Nº PROTOCOLO: 0848/2012

O Diretor  Do DPRAS Rafael Lamana

INDEFERE EM  07/11/2016  a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, em razão de NÃO CUMPRIR 
AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM RELATÓRIO DE VISTORIA, contrariando o disposto nos artigo 27 da 12.342/78.

RESPONSÁVEL LEGAL: Luciene Aparecida Alves de Campos Cunha CPF: 199069368

RETIFICAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Mogi das Cruzes, 901 - Cidade Nova
CNPJ/ CPF: 15625836000159
RAZÃO SOCIAL:Luciene A. A. de Campos Cunha ME

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12414-040
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Rede Estadual abre novo 
período de matrículas

 Os pais e alunos que per-
deram o prazo da matrícula na 
Rede Estadual durante o mês de 
outubro terão uma nova chance. 
A partir do dia 16 de novembro, 
a Educação abrirá um novo pe-
ríodo de cadastro para alunos 
vindos de escolas particulares 
ou que estão fora da Rede Públi-
ca este ano.

Há vagas em todas as regiões 
do Estado para classes do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) e En-
sino Médio (1ª a 3ª série), além 
da modalidade de Jovens e Adul-
tos (EJA), a partir do 6º ano.

             
Como fazer a matrícula 

Para se matricular, basta se 
dirigir a uma unidade da rede 
estadual e informar nome com-

pleto do estudante, data de nas-
cimento, endereço residencial e 
telefone para contato. No caso 
de menores de 18 anos, a inscri-

ção só poderá ser feita por pais 
ou responsáveis.

A Educação também re-
comenda a apresentação dos 

documentos de certidão de 
nascimento e comprovante de 
residência. Os estudantes serão 
encaminhados à escola mais 
próxima do endereço indicado. 
O cadastro já é automático para 
aqueles que estudam na Rede 
Estadual em 2016.

Resultado  online

O resultado da matrícula 
será divulgado a partir do dia 7 
de dezembro. Para consultar o 
endereço das escolas, os novos 
alunos podem acessar a área da 
Central de Atendimento, clicar 
na opção “Localize uma escola” 
e iniciar a busca por Diretoria de 
Ensino, município, ciclo escolar 
ou pelo nome da unidade de en-
sino.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOICIAL DE 
PINDAMONHANGABA

RESOLUÇÃO N° 1, PRIMEIRO 
DE SETEMBRO DE 2016.

ESTABELECE APROVAÇÃO DO RELATORIO DE 
GESTÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL – FLHIS DO ANO DE 2015 E 
DECLARAÇÃO DO ANO DE 2015.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, estabelecidas pela Lei Municipal n. 4793 de 
21 de maio de 2008,
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.977, de 07 de 
julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha 
Casa, Minha Vida-PMCMV;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.124, de 16 de 
junho de 2005 (Artigo 12, inciso V), e Resoluções nº 2 e 
nº 32 do Conselho Gestor FNHIS;
CONSIDERANDO o Decreto n° 7.499, de 16 de junho 
de 2011, que regulamenta a Lei n° 11.977, de 07 de julho 
de 2009;
CONSIDERANDO a Portaria n° 610, de 26 de dezembro 
de 2011 e a Portaria nº 595 de 18 de dezembro de 
2013, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre os 
parâmetros de priorização e o processo de seleção dos 
beneficiários do PMCMV;
CONSIDERANDO a Resolução CMAS n° 16, de 22 de 
novembro de 2012; e, finalmente,
CONSIDERANDO a deliberação da quarta reunião 
Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social, realizada no primeiro dia 
de setembro do ano de dois mil e dezesseis,
RESOLVE: 
Artigo 1° - Fica aprovado o Relatório de Gestão do 
Fundo Local de Habitação de Interesse Social de 
Pindamonhangaba do exercício de 2015 e Declaração 
do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social de Pindamonhangaba – FMHIS.
Artigo 2º - Esta Resolução entre em vigor na data da 
sua publicação.
             
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2016.

Marcos Antonio Guerrero - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.366, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

Homologa a Resolução nº 1/2016 do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social - FHIS. 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADA a Resolução nº 1/2016 do 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – 
FHIS, que estabelece a aprovação do relatório de gestão 
do FHIS do ano de 2015 e declaração do ano de 2015.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 

Marcos Antonio Guerrero - Secretário de Habitação

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 27 de outubro de 2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5355, de  13 de setembro de  2016.

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal  nº.  5.803, de 07 de julho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. - Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$  732.800,00 (Setecentos e Trinta 
e Dois Mil e Oitocentos Reais), para adequação orçamentária  do Executivo, no corrente exercício, 
classificados na seguinte dotação:

Art. 2º. - Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte 
dotação orçamentária:

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2016.

       Vito Ardito Lerário                                Domingos Geraldo Botan 
       Prefeito Municipal                                Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de setembro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt Secretária de Assuntos Jurídicos
DFI /

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº5357, de  15 de setembro de  2016.

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.

VitoArditoLerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal nº. 5.803, de 07 dejulho de2015,

DECRETA:

Art. 1º. - Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 876.000,00 (Oitocentos e Setenta 
e Seis Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas 
seguintes dotações:

Art. 2º. - Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das seguintes 
dotações orçamentárias:

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas asdisposições em contrário.

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2016.

VitoArditoLerárioDomingos Geraldo Botan
Prefeito MunicipalSecretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de setembro de 2016.

SyntheaTellesdeCastroSchmidt SecretáriadeAssuntosJurídicos

DFI /

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
DECRETO Nº  5354, de  5 de setembro de  2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Vito Ardito Lerário,  Prefeito  do  Município   de  Pindamonhangaba, no uso de  suas atribuições legais e nos termos da 
Lei nº 5866, de 16 de dezembro de 2015, artigo 4º,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor 
de R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata  o artigo anterior.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2016.
          

        Vito Ardito Lerário                                Domingos Geraldo Botan 
          Prefeito Municipal                                    Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 5 de setembro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt Secretária de Assuntos Jurídicos
DFI /
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.725, 

DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve Designar os senhores a seguir relacionados 
para comporem a Comissão Interna responsável 
pelo suporte ao processo de Atribuição nas fases 
descriminadas incisos I, II e III do art. 37 da Lei nº 5.318, 
de 2011:

- Irene Ribeiro de Aguiar Mello
- Marta do Nascimento Bicho Freitas
- Ione de Almeida Barbosa
- Denise Sannino Marcondes
- José Francisco do Amaral Nascimento

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2016.
                 
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos em 27 de outubro de 2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.726, 
DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, 
Resolve Designar os senhores a seguir relacionados 
para comporem a Comissão Interna responsável pelo 
suporte ao processo de Premiação do Magistério 
Público Municipal para o ano de 2016: 

 - Maria Benedita de Faria 
- Luciana Simonetti Garcia dos Santos
- Maria Helena de Melo Resende
- Elaine de Abreu Prolungatti
- Luciana de Oliveira Ferreira
- Roselaine Moreira de Almeida
- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2016.
                 
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos em 27 de outubro de 2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.729, DE 03 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no §4º do art.102, da Lei Orgânica 
Municipal de Pindamonhangaba, e nos termos do 
Processo Externo nº 25884, de 20/09/2016,

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do Centro 
Esportivo “João Carlos de Oliveira - João do Pulo”, no 
dia 10 de dezembro de 2016, pelo Colégio Aprendiz 
para apresentação de uma peça teatral e finalização do 
projeto “Em busca do baú encantado” com os alunos do 
Colégio.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
    
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Rosana da Silva Monteiro 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 03 de novembro de 2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.730, DE 03 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no §4º do art.102, da Lei Orgânica 
Municipal de Pindamonhangaba, e nos termos do 
Processo Externo nº 257844, de 13/10/2016,

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do Centro 
Esportivo “João Carlos de Oliveira - João do Pulo”, no 
dia 08 de dezembro de 2016, pelo Colégio Emilio Ribas, 
para realização da Festa de Encerramento do Ano 
Letivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
    
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

 Rosana da Silva Monteiro 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 03 de novembro de 2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
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Educação abrirá um novo período de cadastro para alunos

Divulgação
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Casa de Noel arrecada verba 
para instituições da região

A Casa de Noel, evento tradicional 
que acontece anualmente em Pindamo-
nhangaba, contou com a presença de 
500 convidados na terça-feira (8). Entre 
as atrações, alta gastronomia, feira de 
artesanatos, exposição de arte, abertura 
com música brasileira com a Promar 
Evento e a apresentação de músicos da 
Orquestra Jovisom, com a presença de 
cantores como Cecília Militão, Luana 
Camarah, Twyla, entre outros. 

Destaque também para a exposição 
“Reflexos pelo Caminho”, do fotógrafo 
Renan Rosa, que apresentaram fotos 
capturadas durante os 12 anos em que o 
artista percorreu mais de 50 países.

A 8ª edição contou com a partici-
pação do jogador de futebol Elano, que 
joga no Santos Futebol Clube, que fez a 
doação de uma camisa autografada para 
ser leiloada. O jogador atendeu a impren-
sa e fez fotos com os fãs. Elano destacou 
a importância do evento Casa de Noel. 
“Quando fiquei sabendo, fiz questão de 
participar, pois eventos como esse encora-
jam outras pessoas a também se doarem 
ao próximo. Parabenizo a iniciativa da 
Andréa e da Judith, que realizam um 
trabalho tão sério como esse”. O jogador 

ainda se comprometeu a participar outras 
vezes. “Podem contar sempre comigo”, 
concluiu.

Para Andréa Gonçalves, idealizadora 
do evento, a palavra que fica é gratidão. 
“O que fazemos não é ajudar as pessoas, é 
exercer nossa essência que é a de servir”, 
comentou. Para Judith Fernandes, tam-
bém idealizadora do evento, o sentimento 
é de gratidão eterna. “Gratidão a todos 
que contribuem para que o evento Casa de 
Noel seja sempre um sucesso”.

Rede de voluntários
A cada ano cresce a rede de voluntá-

rios para a realização do evento, abrin-
do oportunidade para cada vez mais 
empresas e pessoas contribuírem para 
a causa. Esse ano, a presença do joga-
dor Elano, que participou a convite do 
apresentador Dunga da Canção Nova, 
repercutiu de forma muito positiva 
para o evento, que ganha cada vez mais 
espaço, além das fronteiras de Pindamo-
nhangaba.

Em 2016 as Instituições previstas 
para serem atendidas são: Casa Reco-
meço e a Casa Irmãos de Francisco, de 
Taubaté; Lar São Judas Tadeu e Lar São 
Vicente de Paulo, de Pindamonhangaba.

Fotos: Sebastião Salgado

Elano, Dunga, Judith Fernandes e Andréa Gonçalves
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