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Comércio funciona até as 23 horas
O
O comércio da
região central de
Pindamonhangaba
funciona das 8 às 23 horas até
dia 23 de dezembro. No dia 24,

véspera de Natal, as lojas ﬁcarão
abertas até as 18 horas.
Segundo a Acip - Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba,

a expectativa é de um aumento
nas vendas de 3 a 4%, devido,
principalmente, à Campanha de
Natal, que vai sortear R$ 30 mil
PÁGINA 3
em vales-compra.

Virada Inclusiva acontece neste sábado
Divulgação

O CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência –
promove a 4ª Edição da Virada
Cultural Inclusiva neste sábado
(3), das 9 horas às 12 horas, na
Praça Monsenhor Marcondes.
De acordo com a presidente do CMPD, Andrea Campos
Sales Martins, a intenção é divulgar os trabalhos que são realizados na cidade voltados para
a inclusão social e orientar o
público em geral sobre os direitos das pessoas com deﬁciência,
como inclusão, reserva de cotas,
acessibilidade, dentre outros.
PÁGINA 3

Quadrilha rende
segurança e
assalta joalheria
no shopping
Quatro assaltantes roubaram
relógios em uma loja do Shopping Pátio Pinda, na quartafeira (30). Enquanto dois renderam um segurança do local,
outra dupla seguiu até a loja e
levou relógios que estavam no
balcão da joalheria.
Os bandidos fugiram em
uma Duster, com placa adulterada, que foi abandonada cerca
de um quilômetro do shopping,
e depois continuaram a fuga em
outros dois veículos.
PÁGINA 3

Aluno municipal é
premiado em concurso
PÁGINA 2
nacional
Recadastramento de
pedágio vai até 3 de
janeiro
PÁGINA 3

Haverá caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciência, celebrado no dia 3 de dezembro
Divulgação

DANÇARINOS
DO SESI PINDA
BRILHAM EM FESTIVAL
Um grupo de dançarinos
do Centro Educacional Sesi de
Pindamonhangaba se destacou no festival ‘O Rock Não
Morreu’, organizado pela
Rede Sesi com a participação
das escolas de vários municípios.
A equipe de Pinda, representada pelos alunos do 8º
ano do Ensino Fundamental e
também 1º e 2º ano do Ensino Médio, criou coreograﬁas

inovadoras e com bastante
diﬁculdade técnica – o que
garantiu elogios dos jurados
e coordenadores do projeto.
PÁGINA 6

Do grupo de alunas do
Ensino Médio apenas
duas nunca haviam
participado do festival,
e todas já esperam pela
próxima edição

Vila São José enfrenta Tipês/ Sabatinão recebe Ferrô
Divulgação

Os jogos de ida das semiﬁnais do Sênior 35 acontecem
neste domingo (4), às 10 horas,
com o Sabatinão recebendo a
Ferroviária e o Tipês indo até a
Vila São José, para enfrentar o
time da casa.
PÁGINA 6
Time da Ferroviária, que
vai jogar com escudo
da Chapecoense para
homenagear os jogadores
e jornalistas mortos no
acidente aéreo
SEXTA-FEIRA

18º
POSSIBILIDADE DE CHUVA À
NOITE - NEBULOSIDADE VARIÁVEL

26º
UV 14
FONTE: CPTEC
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Aluno de escola municipal é premiado
em concurso nacional de desenho
Divulgação
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Meio porcento em 41 dias

Copom reduz taxa básica de
juros para 13,75% ao ano

O

Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central (BC) anunciou uma nova redução dos juros básicos da economia (Selic), de
0,25% ponto percentual. Esta foi a segunda queda em
41 dias. No dia 19 de outubro, o Copom agiu de forma
bem discreta, quando baixou a taxa de 14,25% para 14%
- a primeira queda em quatro anos.
A cautela do Banco Central em outubro e, agora, em
novembro, divide os especialistas.
Há os que querem que o governo tenha uma política
mais agressiva para fazer com que a economia reaja de
forma mais rápida; porém, existem os que preferem a
redução de modo ‘pingado’, pois embora não amenize
as taxas com velocidade, ao menos acalmam os investidores e mantém o cenário com boas perspectivas.
De qualquer modo, houve essa segunda redução consecutiva – o que deve dar certo alívio em praticamente
todas as taxas de ﬁnanciamento, bom... é o que esperamos.
De acordo com comunicado divulgado pelo BC após
a reunião, “a inﬂação recente mostrou-se mais favorável
que o esperado, em parte em decorrência de quedas de
preços de alimentos, mas também com sinais de desinﬂação mais difundida”.
O Copom destaca ainda, entre outros fatores, que as
projeções para a inﬂação de 2016, nos cenários de referência e mercado, recuaram e se encontram em torno
de 6,6%. As projeções para 2017, nos cenários de referência e mercado, situam-se em torno de 4,4% e 4,7%,
respectivamente. Para 2018, as projeções encontram-se
em torno de 3,6% e 4,6%, nos cenários de referência e
mercado, respectivamente. Além disso, na visão do comitê, os passos no processo de aprovação das reformas
ﬁscais têm sido positivos até o momento.
Principal instrumento usado pelo BC para controlar
a inﬂação, a taxa básica de juros é usada nas negociações
de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic). Quando o Copom aumenta a taxa, o
objetivo é conter a demanda aquecida, e isso gera reﬂexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom reduz os juros básicos, a tendência é que o crédito ﬁque
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo,
mas a medida alivia o controle sobre a inﬂação. Quando
mantém a taxa, o Copom considera que ajustes anteriores foram suﬁcientes para alcançar o objetivo de controlar a inﬂação.
Isso mostra que os píﬁos 0,25% de 19 de outubro
foram insuﬁcientes e podem indicar ainda que, para o
Governo, é bem provável que os novos 0,25% sejam capazes de fazer o BC atingir seus objetivos.

O aluno Guilherme
Aguiar da Conceição,
do 2º ano A, da Escola
Municipal Profª Madalena Caltabiano Salum
Benjamim
(Araretama), foi o vencedor do
5º Concurso Nacional
Abracopel de Redação
e Desenho, na categoria
“Desenho (6 a 8 anos)”,
etapa nacional. O tema
do concurso foi “Eletri-

cidade com Segurança
- Eu me preocupo!” e
o aluno de Pindamonhangaba
concorreu
com outros 2 mil estudantes.
Cada
concorrente
deveria enviar um desenho acompanhado de
uma frase autoral relacionados ao tema, com
a orientação de um professor e a autorização

As Faculdades Anhanguera da região, incluindo a unidade de Pindamonhangaba, estão com
inscrições abertas para o
Vestibular Solidário, com
opções de cursos de graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde.
Para realizar a inscrição os candidatos devem
levar 1 kg de alimento não
perecível que será doado
a uma instituição beneﬁ-

João Paulo
Ouverney

“... PRA QUE MENTIR, ﬁngir que perdoou, tentar ﬁcar amigos sem rancor... a emoção
acabou, que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou... - Cazuza

Fundação Dr. João Romeiro

ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 2/12 (sexta) – Fernando & Fabiano. 3/12 (sábado) – Bruninho &
Davi, Henrique & Diego. 9/12 (sexta) – Rodrigo Marin + Djs.
FERROVIÁRIA Pinda: Som ao
vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: 2/12 – César Barbosa.Associado não paga, não associado R$ 10
(mulher vip até 23h, depois desse
horário R$ 5).
FERROVIÁRIA Pinda: 17/12
(sábado 22h) – Baile de Confraternização. Excelente Banda Clave de Sol
de Volta Redonda (RJ). Informações
telefone (12) 2126-4444.
FORRÓ DO LÚCIO PAQUINHA “Creix” de Tremembé: 3/12
(sábado) – Os Pampeiros. Tel. (12)
99602-9554 e 99110-0521.
FORRÓ NIGH CLUB Pinda:
3/12 (sábado 23h) – Forrozão banda ao vivo. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 1.520, ao lado do Posto 7
Estrelas.
MANGUERÃO Pinda: 2/12
(sexta 20h) – Banda Gold. Caldinho

Divulgação

cente da região. Os vestibulandos podem se inscrever pelo portal http://
www.vestibulares.br/ ou
na unidade.
A prova acontece nos
dias 3, 10 e 17 de dezembro, às 14 horas. O edital
completo, a lista dos cursos disponíveis e outras
informações podem ser
obtidas no campus ou no
portal: www.anhanguera.
com.

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista -

Falcão, Malosti& Mineiro. Estrada do
Barrero.
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda: Realiza bailes no
Recinto São Vito de Moreira César,
domingo às 20h: 4/12 – Conexão
Musical. 11/12 – Marcos Henrique
e Banda. 18/12 – Não terá baile.
25/12 – Terra Nova. 1º/1/17 – Baile do Branco. Jorginho e Banda. Tel
(12) 3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 3/12 (sábado 23h) – Banda ao
vivo. Elas vip até meia noite. Dj Toni
Balada. Mulher free até meia noite.
Tel (12) 3641-2424.
CLUBE DO LAZER Taubaté:Domingo 4/12 – Deﬁnisom. 11/12
– Coco Mambo. Quarta-feira – 7/12
– Flávio Sideral. 14/12 – Novo Charme. 21/12 – Alexandre Vilela.Tel
(12. Tel) 3633-5389.
ESPORTE CLUBE Taubaté:
2/12 (sexta 22h ) - Baile Chuva de
Prata. Marrom Sertanejo, Anjinho do
Vale e Alexandre Vilela. Equipe de
freedancer do professor Evandro.

servada apenas para os
envolvidos no processo:
aluno, professor e representantes da unidade escolar e da Abracopel. Aluno e professor
serão premiados, cada
um, com um tablet, um
livro, um troféu e um
certiﬁcado digital. A escola também receberá
troféu e certiﬁcado digital.

Vestibular Solidário da faculdade
Anhanguera beneﬁcia entidades

Som da Terra
ARENA 101 Pinda: 9/12 (sábado) – Pedro Paulo e Alex.Tel (12)
3424-7673. www.arena101.com.br.
ASSOCIAÇÃO Taubaté: 3/12
(sábado 22h) – Taubaté MegaRevival. Tributo aos Mamonas Assassinas 20 anos. Legião Urbana Cover.
DjsTontero Sant e Kleber Alves.
BELO SOL Taubaté: 3/12 (sábado) – Baile de encerramento do
ano. Alexandre Vilela, Anjinho do
Vale e Marquinho dos Teclados.
BOTECO VINIL Pinda: 2/12
(sexta) – Alisson. 3/12 (sábado) –
Pedro Freire. 4/12 (domingo) – Banda Rodeio).
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo
sábado às 18h30. Para pessoas a
partir de 50 anos. Vila Rica.
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 3/12 (sábado) – Roupa Nova.
Via Dutra, sentido Guará-Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:0
2/12 (sexta) – Talis e Welinton, Lucca& Rafael. Elas vip até 23h. 4/12
(domingo) – Toniel&Josiel, Felipe &

dos responsáveis. A escolha de material e técnica eram livres, sendo
a única exigência o não
uso de meios eletrônicos, como computadores. O período de inscrição do concurso foi
entre 3 de março e 10 de
setembro.
A cerimônia de premiação do aluno será
dia 12 de dezembro, re-

– Wilson& Washington. Tel. (12)
99775-0389.
RESTAURANTE
COLMÉIA
Pinda: 3/12 (sábado) – Aniversário do Colméia. Trio Mato Grosso
e Banda 8 Segundos. Dj Serginho.
Aniversariantes vip até 0h. Todo
domingo - Almoço com música da
melhor qualidade ao vivo todo domingo. Estrada do Ribeirão Grande.
RESTAURANTE E PESQUEIRO GABRIEL Pinda: Todo sábado,
domingo e feriado de novembro:

de galinha na faixa. Ingresso R$ 10.
Estacionamento gratuito.
ÓPERA MIX Pinda: 9/12 (sexta) – Tributo a Charlie Brown. Éramos Seis e DjVallilo. 10/12 (sábado)
– Projeto Rock Balladas. Sagittarius.
Banda Panela. Dj Marcelo Ratto.
PAINEIRAS COUNTRY CLUB
Pinda: 10/12 (sábado) – A Festa Edição Sertaneja. Fernando & Fabiano.
Banda Rodeio, Fraternidade Beta e
Djs Marcelo Ratto e Marcelo Botto.
PINDABAR: Segunda Sertaneja com banda ao vivo. Quarta Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta – Roda
de Samba. Domingo - Fabiano Magalhães convida.
POINT DA FAMÍLIA Pinda:
2/12 (sexta 19h) – Flávia Borges.
3/12 (sábado 19h) – Mozart e Leandro. 4/12 (domingo 19h) – Videokê.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 2/12 (sexta) – Lucas Moraes.
9/12 (sexta) – Alexandre & Adriano.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 3/12 (sábado)
– Marcos Henrique. 8/12 (quinta)

EXPEDIENTE

Promoção – Almoço cardápio variado a R$ 15 por pessoa. Pesqueiro de
terça-feira a domingo a partir das
8h. R$ 12 por quilo pescado. Bairro das Campinas, após o viaduto do
bairro Cidade Nova.Telefone (12)
99651-7045.
VILA DOS OFICIAIS Pinda:
8/12 (sábado 21h) - De Volta para o
Futuro. Djs José Luiz, Marcelo Ratto
e Gu. EquiéDinossaurus. O melhor
dos anos 70/80/90. Ingressos R$ 25
só antecipados.

DESTAQUE DA SEMANA
FERROVIÁRIA REALIZA BAILE DE CONFRATERNIZAÇÃO
COM BANDA CLAVE DE SOL
A excelente Banda Clave de
Sol, da cidade de Volta Redonda (RJ), vai animar o Baile de
Confraternização da Associação
Atlética Ferroviária no dia 17 de
dezembro de 2016, com início às
22h.
Essa banda já esteve no
clube no Baile das Mães do
ano passado e foi aprovada
e muito aplaudida por todos
os presentes. Ela é ótima, em
seu repertório consta todo
tipo de música dançante: internacionais, sambas, forrós,

Divulgação

boleros, românticas e outros.
Ingressos e convites já estão
à venda na tesouraria da Ferroviária, e quem desejar maiores informações pode ligar para o telefone
(012) 2126-4444.
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Virada Inclusiva acontece no sábado
Divulgação

Objetivo é divulgar trabalhos que são realizados na cidade voltados para a inclusão social

Começa horário especial
no comércio de Pinda
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Começou, na quintafeira (1º/12), o horário
especial de Natal para o
comércio de Pindamonhangaba.
Até o dia 23 de dezembro, as lojas da região
central irão funcionar
das 8 às 23 horas, todos
os dias da semana. No
dia 24, o comércio estará
aberto até as 18 horas.
Segundo a Acip (Associação Comercial e Industrial de Pindamonhanga-

ba), a expectativa é de
um aumento nas vendas
de 3 a 4%, devido, principalmente, à Campanha
de Natal, que vai sortear
R$ 30 mil em vales-compra.
A associação estima
que cada consumidor
deva gastar, em média,
R$ 300 neste Natal, com
presentes para amigos e
familiares. Os itens que
devem ser mais vendidos
são smartphones, eletroeletrônicos, roupas e
acessórios .

Divulgação

Horário de Natal para o comércio da cidade
será das 8 às 23 horas até o dia 23

PM REFORÇA POLICIAMENTO
A Polícia Militar e a Guarda Civil de Pindamonhangaba iniciaram a
Operação Natal Seguro, na quinta-feira
(1º/12). A ação acontece durante as festividades de natal, que aquecem o movimento no comércio e centro da cidade.
A PM recomenda que durante as
compras, adotem-se posturas pre-

ventivas para evitar roubos e furtos,
como não evidenciar dinheiro na
frente dos outros nem quando for sacado no banco, não expor objetos de
valor, deixar a bolsa sempre na frente
junto ao corpo, evitar estacionar em
lugares mal iluminados, evitar objetos de valor à mostra e se aten-

tar para as pessoas ao seu redor.
De acordo com os agentes, o objeto mais furtado na cidade hoje são
os celulares, pois são pequenos e de
alto valor, além de ser uma moeda
de troca fácil. Conseguem trocar por
drogas e manter o comércio ilegal do
tráﬁco.

Recadastramento para isenção de
pedágio começa dia 3 de janeiro
Pessoas que estudam
e ou trabalham de forma
permanente em Pindamonhangaba, que residam e tenham o veículo
licenciado em outra cidade, e que utilizam a estrada do Atanázio (acesso ao
bairro Feital), devem fazer
o recadastramento para
isenção da taxa de pedágio
em janeiro de 2017.
O trabalhador de forma permanente na cidade deve apresentar cópias
legíveis do licenciamento
do veículo em seu nome
(cônjuge com certidão
de casamento), Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), comprovante de
endereço (máximo mês
anterior), carteira de trabalho (CTPS) e declaração do RH da empresa.
Estudantes
devem

O (re) cadastramento da isenção é feito no Setor
de Protocolo da Prefeitura ou Subprefeitura, em
Moreira César
apresentar cópias do licenciamento do veículo
em seu nome (cônjuge
com certidão de casamento ou pais com autorização com ﬁrma reconhecida), Carteira Nacional

de Habilitação (CNH),
comprovante de endereço
(máximo mês anterior) e
declaração de matrícula
da instituição de ensino.
Policiais militares, policiais federais em geral,

integrantes do Corpo de
Bombeiros e das Forças
Armadas devem apresentar cópias legíveis do licenciamento do veículo em
seu nome (cônjuge com
certidão de casamento),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante de endereço (máximo mês anterior), carteira
funcional e declaração do
Batalhão/Companhia.
A isenção também
pode ser concedida às
pessoas jurídicas. O (re)
cadastramento da isenção
2017 é feito no Setor de
Protocolo da Prefeitura
ou Subprefeitura, em Moreira César, de segunda a
sexta-feira das 8 às 17 horas. Na SP-62, veículos de
passeio não pagam independentemente de onde
foram licenciados.

O CMPD – Conselho
Municipal da Pessoa
com Deﬁciência – vai
promover a 4ª Edição
da Virada Cultural Inclusiva neste sábado
(3), a partir das 9 horas
na Praça Monsenhor
Marcondes. O evento
tem como objetivo divulgar os trabalhos que
são realizados na cidade
voltados para a inclusão
social, um assunto muito importante.
A Virada Inclusiva
terá início com a caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, celebrado no dia 3 de
dezembro, e haverá
apresentação do coral
de Libras ‘Mãos que

encantam’ do Bela
Vista. Isso faz parte
de uma programação
realizada em todo o
Estado de São Paulo.
Para a presidente do
CMPD, Andrea Campos
Sales Martins, a palavra
para o evento é conscientização. “A virada
Inclusiva ajuda a mostrar para a pessoa que
tem deﬁciência que é
possível que ela tenha
uma vida com qualidade, com acesso a bens
e serviços, com os mesmos direitos e condições dos demais”.
Haverá também cadastro de deﬁcientes
que queiram trabalhar
e um lanche. O evento
acontecerá até o meio
dia.

SOBRE A INICIATIVA
Idealizado e coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência, o evento é
gerido pela Abaçaí Organização Social de Cultura e
conta com uma ampla rede de parceiros e colaboradores voluntários, dos mais diversos setores, que realizam
inúmeras atividades culturais, esportivas e de lazer,
que formam uma extensa programação gratuita e acessível em todo o Estado de São Paulo, em uma grande
celebração da diversidade humana. A Virada Inclusiva
cresce a cada ano, sinal de que cada vez mais pessoas
estão aderindo ao movimento pela inclusão da pessoa
com deﬁciência. Isso é fruto do trabalho de todos que
acreditaram ser possível realizar atividades para todas
as pessoas, tenham elas deﬁciência ou não.

Polícia
Quadrilha armada
rende segurança
e rouba joalheria
no shopping
Quatro assaltantes roubaram relógios em uma
loja do Shopping Pátio
Pinda, na manhã de quarta-feira (30). Enquanto
dois haviam rendido o segurança no local, a outra
dupla seguiu até a loja.
Os criminosos levaram
dois relógios que estavam
no balcão da joalheria, a
ação durou cerca de um
minuto e não houve troca
de tiros. Em seguida a quadrilha fugiu em um carro
com placa adulterada, que
foi abandonado cerca de
um quilômetro do shopping, continuando a
fuga em outros dois veí-

culos. Ninguém foi preso.
O Shopping Pátio Pinda alegou que a reação dos
seguranças durante a ação
impediu que o roubo fosse
maior. As imagens do circuito de segurança devem
ajudar na identiﬁcação
dos assaltantes.
Outra cidade
A mesma rede de joalheria foi assaltada no Via
Vale Garden shopping em
Taubaté, dia 29 de outubro. Os assaltantes dispararam contra o vidro da
loja e levaram produtos
em amostra. Durante a
fuga quatro carros foram
usados.

"Protegendo tudo que é mais imPortante Para você"
UNIDADE PINDAMONHANGABA CENTRO

(12) 3648-4581 / 9 9252-6555 / 9 9133-8214

E-mail: pindamonhangaba.co@sanmartinseguros.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.736, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
			
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra Josilaine de Deus Aquino, auxiliar de
administração, responder interinamente pela Secretaria da Junta de Serviço Militar,
durante o período em que o Sr. Israel de Souza, auxiliar de administração, encontrarse em férias, de 28 de novembro a 17 de dezembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.727, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Portaria Geral nº 4.230, de 29/04/2016 e suas
alterações:

DECRETO N° 5.378, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.
Autoriza o uso, pelos permissionários do serviço de táxi, da Bandeira II no período
que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.737, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria Geral nº 4.725, de 27/10/2016, onde
se lê “José Francisco do Amaral Nascimento” leia-se “José Francisco do Amaral
Machado”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de novembro 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 16 de novembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.738, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Eduarda Abreu San Martin, Assessor
Técnico em Meio Ambiente, para responder interinamente pelo Departamento
de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, durante o período em que o Diretor,
Sr. Edargê Marcondes Filho, encontrar-se em férias, de 28 de novembro a 17 de
dezembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
			
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

R E S O L V E:
Art. 1º Cessar a designação para constituir CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – CAE dos senhores a seguir indicados:
“II - Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área de Educação
– Suplente:
Sebastiana Antônia Gomes
– Suplente: Dulce Suely Campoli “
IIIRepresentantes dos Pais e Alunos
– Titular: Décio Pedrosa Romeiro Netto
– Titular: Geisiane Aparecida Ferreira
Art. 2º Designar os senhores a seguir indicados para compor o CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE em substituição aos membros relacionados no
art. 1º desta Portaria.
“II- Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área de Educação
– Suplente:
Jean Alves Pereira
– Suplente:
Cristina de Oliveira Zacardi
III- Representantes dos Pais e Alunos
– Titular: Kérilin Rodrigues Fontes
– Titular: Aline Kogempa da Costa”
Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de novembro 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 03 de novembro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.982, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016
Denomina a Rua Dois do Loteamento Residencial Vila Romana de ANDERSON
SHCMIDT (BABÃO).
(Projeto de Lei nº 110/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de ANDERSON SHCMIDT (BABÃO) a Rua Dois do
Loteamento Residencial Vila Romana.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de novembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizado o uso pelos permissionários do serviço de táxi da Bandeira II
durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, no período de 1º a 31 de dezembro de
2016.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2016, revogadas
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de novembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.746, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE
Art. 1º Constituir a Comissão para acompanhamento da elaboração do Plano
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e indicar os servidores a
seguir indicados para integrá-la:
IIIIIIIV-

Kennedy Flores Campos;
Rafael Lamana;
Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza
Silvia Vieira Mendes

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e,
Considerando que o Lions Clube de Pindamonhangaba receberá a visita oficial do
Governador do Distrito LC-5 PIP ”Augustin Soliva”,
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do
Senhor Governador do Distrito LC-5, DG Edson José Lopes das Neves e sua esposa
PDG Margareth Lucia Alvares Lopes das Neves,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.741, DE 18 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 requerimento através do Ofício nº 100/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do Centro Educacional e Esportivo “João De
Campos - Pai João”, no dia 20 de dezembro de 2016, pela E.E. Dr. Mário Tavares
para realização da Colação de Grau dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio da Unidade Escolar.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.742, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE :
Art. 1º Fica excluída, a pedido, a Engª Silvia Vieira Mendes da Comissão Técnica
constituída através da Portaria Geral nº 4.588, de 22/01/2016.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.010, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a Comissão
constituída através da Portaria Interna nº 9.751, de 13 de janeiro de 2016, para dar continuidade à
apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2016, para que no prazo de 90 (noventa)
dias, contados de 08 de novembro de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos
termos dos Memorando nº 1634/16-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, de 24 de outubro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de de outubro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 013/2016 (PMP 3993/2016) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto,
montagem e desmontagem de pneus da frota da subprefeitura de Moreira César”,
com entrega dos envelopes até dia 16/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30.

D E C R E T A:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito
LC-5 DG Edson Neves e sua esposa PDG Margareth Lucia Alvares Lopes das Neves,
nos dias 03 e 04 de dezembro de 2016.
Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de novembro
de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREGÃO Nº 135/2016 (PMP 13966/2016) – reabertura
Para “contratação de serviço especializado de chaveiro para os prédios da Secretaria
de Educação para o período de 10 meses”, com entrega dos envelopes até dia
16/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 227/2016 (PMP 25658/2016)

LEILÃO Nº 001/2016 (PMP 31385/2016)

A autoridade superior, com base na análise técnica e parecer da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, negou provimento à intenção de recurso manifestado em ata
pela empresa Rizon Indústria de Máquinas Ltda EPP, e homologou, em 28/11/2016,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de películas adesivas para
confecção de placas de sinalização viária”, em favor da empresa 3M do Brasil Ltda,
os itens (item-vl unit em R$): 01-668,68; 02-668,68; 03-668,68; 04-668,68; 05668,68; 06-438,12.

Para “alienação de bens móveis de sua propriedade, considerados inservíveis à
Administração”, com início da sessão às 08h do dia 19/12/2016 (os lotes a serem
leiloados poderão ser vistoriados nos dia 15 e 16/12/2016, das 09h às 17h, conforme
o edital).
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PREGÃO Nº 245/2016 (PMP 28364/2016)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, homologou, em 28/11/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de cateter uretral lubrificado para atender ao paciente Glauco Lopes
Pereira, durante 12 meses, considerando a liminar deferida no procedimento nº
100438711.2016.8.26.0445”, em favor da empresa Nacional Comercial Hospitalar
Ltda, o item 01, no valor total de R$ 15.300,00.
PREGÃO Nº 249/2016 (PMP 28370/2016)
A autoridade superior homologou, em 29/11/2016, a adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de cobertura securitária para os veículos oficiais pertencentes à frota da
Secretaria de Saúde”, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 4.960,00.
PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 29048/2016)
A autoridade superior homologou, em 29/11/2016, a adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmula alimentar para atender a paciente
Lavínia Correa Silva Takahashi Barros, durante 12 meses, considerando a liminar
deferida no procedimento nº 1004664-27.2016.8.26.0445”, em favor da empresa
Cirúrgica São José Ltda, o item 01, no valor total de R$ 71.870,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.981, DE 17 DE NOVEMBRO DE 201
Denomina a Rua Três do Loteamento Residencial Vila Romana de SÁVIO
MARCONDES DE OLIVEIRA.
(Projeto de Lei nº 111/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de SÁVIO MARCONDES DE OLIVIERA a Rua Três do
Loteamento Residencial Vila Romana.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de novembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000157-74.2013.8.26.0445O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de
Sena, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Edson Guedes da Cunha, CPF 109.568.618-65, RG 227974554, que
lhe foi proposta uma Ação Comum de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, por parte de
Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo por objeto o Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra de Imóvel de 28/02/2000, relativo ao imóvel à Av Austria, 66, Residencial Pasin, Pindamonhangaba/SP, matrícula 13.792, com prestações vencidas desde 02/2004, perfazendo o débito de R$ 91.533,68 (08/
2013). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de novembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO DE MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 000569422.2013.8.26.0445 - 2ª V.C. DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA/SP. A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, extraído dos autos de Execução, processo nº 000569422.2013.8.26.0445, 2ª vara Cível da Comarca de PINDAMONHANGABA-SP, que move Banco Mercantil do Brasil S/A, instituição
Financeira com sede na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, 654, contra MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
portador do CPF: 144.754.758-64, em lugar incerto e não sabido, onde o exequente é legítimo credor do executado, pela
quantia de R$ 36.641,17, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 10743906-9, a qual deveria ter sido liquidada,
consoante cláusulas e condições nela avençada. O valor foi apurado em 04/06/2013, conforme demonstrativo de débito juntado
nos autos. Cite-se o executado MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, por todo o conteúdo da presente ação, para, em três dias
efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora. 2) Os honorários advocatícios em caso de pronto pagamento serão
reduzidos para 5% sobre o valor da dívida. Caso contrário serão calculados em 10%. 3) No prazo para apresentação de
embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de 1% ao mês, caso em que
o processo de execução ficará suspenso. O não pagamento de quaisquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento
antecipado subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado
multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas e vedada à oposição de embargos. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se este edital que será publicado e afixado na forma da Lei e em lugar
de costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de novembro de 2016.

Controle 279/16 - LIMPEZA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.a. CRISTINA DE OLIVEIRA
BLANCO DO AMARAL, responsável pelo imóvel em abandono, situado a RUA JOÃO
ALVES DOS SANTOS Nº 122. Bairro JD MORUMBI , inscrito no município sob a sigla
NE120702011000, 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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS SOCIEDADES AMIGOS DE BAIRRO DE
PINDAMONHANGABA, CNPJ: 04.002.452/0001-63 sediado Á RUA NICOLAU
MARTINS GRANATO, 47, CRISPIM, PINDAMONHANGABA – SP, no uso de suas
atribuições, que lhe confere os ESTATUTOS SOCIAIS, convoca os Associados
e membros da Diretoria, em gozo dos seus direitos sociais, para participarem
as ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 07 de
DEZEMBRO DE 2016 às 20h, a RUA NICOLAU MARTINS GRANATO, 47, CRISPIM,
PINDAMONHANGABA – SP, CEP. 12402-140, para o fim de deliberarem sobre a
seguinte pauta: DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.
PINDAMONHANGABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2016.
ISMAR RUFATO - PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB

PISANI PLÁSTICOS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Operação Parcial N° 3005404, válida até 22/11/2020, para Embalagens de
plástico; fabricação de à AVENIDA TOBIAS SALGADO, 461, DISTR IND DUTRA,
PINDAMONHANGABA.

LAJES E BLOCOS MODELO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação N° 3002655 para Artefatos de cimento para uso na construção;
fabricação de à ESTRADA MUNICIPAL T.M.N. - 444 - ESTRADA DA FAZ, 260, ÁREA
INDUSTRIAL A, DO POÇO GRANDE, TREMEMBÉ.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.370, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Estabelece diretrizes operacionais para o funcionamento do Projeto Pedagógico
Especial de Educação para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA,
referente aos Anos Iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental de Nove Anos nas
escolas municipais e estabelece providências correlatas.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no art. 5º da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro
de 2011, Decreto Municipal nº 5.119, de 09/10/2014 e considerando os dispositivos
constitucionais vigentes; os artigos 37 e 38 da LF 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; o Parecer CNE/CEB nº 11/2000; a Resolução CNE/CEB nº
1/2000; a Deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo nº 124/2014;
os artigos 193 e 197 da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal nº 5.786/2015 Plano de Educação Municipal, em sua meta 3, estratégias 3.7 e 3.8 e demais normas
alusivas as diretrizes educacionais da modalidade de ensino da Educação de Jovens
e Adultos e parecer do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba;
D E C R ETA
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes operacionais para funcionamento do Projeto
Pedagógico Especial na modalidade Educação para Jovens e Adultos referente aos
Anos Iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental de Nove Anos na Rede Municipal.

DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DIDÁTICOS

termo, considerada a capacidade dos espaços físicos disponíveis para instalação das
classes.

DECRETO Nº 5.370, DE 03 DE NOVEMBRO
DE
2016.
§ 1º Nos grupos em
que estiverem
matriculados alunos com deficiências, transtornos,

Art. 13 Os projetos didáticos deverão contemplar, no mínimo, as seguintes fases:
I – Planejamento;
II – Execução;
III- Monitoramento;
IV- Conclusão.

ou síndromes, após avaliação pela equipe de suporte pedagógico da Secretaria
de Educação e Cultura e mediante disponibilidade de desmembramento de classe
poderão ser atendidas quantidades inferiores a 20 alunos, em agrupamentos
específicos.

Estabelece diretrizes operacionais para o funcionamento do
Projeto Pedagógico Especial de Educação
para a modalidade
§ 2º Ao final de cada semestre, em decorrência de evasão escolar ou da promoção de
alunos para novo ciclo do Ensino Fundamental, poderá ocorrer a reorganização dos
DA AVALIAÇÃO DO ALUNO NOS PROJETOS
de Educação de Jovens e Adultos – EJA,
referente aos Anos
agrupamentos existentes na unidade, inclusive com a supressão de classes, se não
forem efetivadas novas matrículas.
Art. 14 Compete ao professor elaborar até 02 (dois) projetos ao longo do semestre
Iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental de Nove Anos nas
letivo relativo ao termo em curso, tendo como foco o cumprimento do Plano de Ensino
§ 3º As situações
peculiares quanto ao agrupamento ou reagrupamento de discentes
estabelecido,
abrangendo
necessariamente, todas
as áreas de conhecimento
escolas
municipais
e estabelece
providências
correlatas.
deverão ser apresentadas pelo Gestor de Unidade Escolar aos seus superiores
previstas na Matriz Curricular: Linguagens e Códigos, Matemática e Natureza e
Sociedade.

Art. 15 Na avaliação do bimestre letivo o professor deverá declarar em documento
próprio se o aluno atingiu com proficiência os objetivos previstos para o período em
curso.

diretos e à direção dos departamentos de educação, antes da efetivação de quaisquer
alterações, de modo a garantir o melhor atendimento aos alunos e respeitar as
definições quanto ao processo de atribuição aos docentes.

atribuição Município
de classes de Educação de
de Jovens e Adultos ocorrerá de acordo
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito§com4º Ao do
cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação e Cultura, em portaria
destinada
fim. 5º da Lei nº
Art. 2º É de competência da Secretaria
de Educação de Cultura a elaboração
16 Aosuas
final do semestre
letivo, o professorlegais,
deverá declarar
em documento
próprio
Pindamonhangaba,
no dausoArt.de
atribuições
com
fundamento
noa este
art.
política educacional e social voltada à inserção de jovens, adultos e idosos, que não
suas justificativas para aprovação ou retenção do aluno no termo letivo ou ainda
SISTEMÁTICA
DO CURSO e
concluíram seus estudos em idade 5.318,
própria, no sistema
parecer quanto
com direito
à matrícula no Ciclo Final
dede ensino,
21 emdeconformidade
dezembro
de à conclusão
2011,de estudos,
Decreto
Municipal
nº do 5.119,
deDE AVALIAÇÃO
09/10/2014
com a legislação vigente.
Ensino Fundamental em qualquer estabelecimento de ensino congênere.
Art. 27
do desempenho –
dos Lei
alunos deverá ser processual, sistemática
considerando os dispositivos constitucionais vigentes; os artigos 37 e 38
daA avaliação
LF 9394/96
e cumulativa, realizada pelos educadores ao longo do semestre letivo de acordo
Art. 3º A filosofia educacional da Educação de Jovens e Adultos correspondente ao
DA MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA
os objetivos previstos
nos projetos, relacionados aos diversos conteúdos e por
segmento dos Anos Iniciais (1º ao 5º
do Ensino Fundamental
Nove Anos)da
é
deanoDiretrizes
e deBases
Educação Nacional; o Parecer CNE/CEB nºcom11/2000;
a Resolução
meio de diferentes instrumentos, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
estabelecer nesta modalidade de ensino princípios que visem reparar, equacionar,
Art. 17 A matrícula de alunos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos será
CNE/CEB
nºestudos
1/2000;
docronograma
Conselho
Estadual
Educação
de como
SãonortePaulo
nº curriculares previstos nas diversas
quantitativos tendo
os componentes
bem como preparar para qualificação
para o trabalho, após
posteriores, a
o Deliberação
feita em conformidade com
anual, nas unidades
escolares de
da Rede
áreas de conhecimento do Base Nacional Comum Curricular.
jovem com idade superior a 15 anos, o adulto e o idoso que, por circunstâncias
Municipal de Ensino e na sede da Secretaria de Educação e Cultura.
osnaartigos
adversas, não tiveram oportunidade124/2014;
de concluir seus estudos
idade própria. 193 e 197 da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal nº 5.786/2015
Parágrafo único. O registro do desempenho dos alunos será apresentado por meio
Art. 18 A transferência de alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos
- Plano
deconsonância
Educação
Municipal,
em osua
meta
3, estratégias
3.7nas e 3.8
edodemais
normas
de parecer
docente responsável
pela classe, contido no Relatório de Avaliação
Art. 4º Cabe a Secretaria de Educação
e Cultura, em
com a política
poderá ocorrer durante
ano letivo,
considerando-se
a existência de vagas
Individual a ser preenchido bimestralmente e demais documentos relativos ao controle
educacional municipal, estadual e federal estimular o acesso a essa modalidade
classes e unidades em que o curso estiver funcionando.
da modalidade de ensino da Educação
de Jovens
e com as normas do Departamento
de frequência e aproveitamento,
em consonância
educacional e oferecer condições alusivas
dignas para que as
sejam diretrizes
de fato efetivadas educacionais
a
de Gestão Educacional e orientações do Departamento Pedagógico.
inclusão social e melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional dos educandos,
DA FREQUÊNCIA ESCOLAR
Adultos e parecer do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba;
culminando em seu sucesso escolar.
DAS DIRETRIZES E FINALIDADES
Art. 5º As diretrizes gerais do Projeto Pedagógico Especial de Educação – Educação
de Jovens e Adultos, pautadas nos princípios do Estatuto da Criança e Adolescente e
do Estatuto do Idoso, bem como demais legislações relativas aos direitos humanos,
têm como norte promover à inclusão escolar de jovens, adultos e idosos que ainda
não sabem ler e escrever, em um processo regular de ensino e aprendizagem com
as seguintes finalidades:

Art. 19 O aluno que se ausentar do curso consecutivamente poderá ser orientado
quanto à necessidade e possibilidade de realizar trabalhos para compensação de
suas ausências, visando sanar possíveis sequelas pedagógicas ocasionadas pelo
excesso de faltas.

DECRETA

Art. 20 Entende-se como processo de compensação de ausências a realização pelo
discente de atividades programadas pelo professor para que o educando possa
compensar as ausências ocorridas ao longo do período letivo, com a finalidade de
suprir as faltas e sanar as lacunas de aprendizagem provocadas pelas mesmas.

DA REORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Art. 28 As atividades de avaliação realizadas pelo professor permitirão a identificação
dos alunos que não atingiram com proficiência os objetivos do curso e que deverão
ser submetidos a um processo de reorientação da aprendizagem, sendo oferecidos
estudos de:
I - Recuperação simultânea e contínua no decorrer dos períodos avaliatórios;

II - Recuperação paralela ao longo do semestre letivo.
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes
operacionais para
Art. 29 As avaliações e estudos de recuperação serão planejados e efetuados pelos
I – auxiliar o jovem, o adulto e o idoso no desenvolvimento de seu potencial enquanto
1º A organização dos procedimentos relativos à compensação de ausências será
funcionamento do Projeto§estabelecida
Pedagógico
Especial na modalidade Educação
para Jovens e
professores de acordo com os princípios da avaliação formativa.
pessoa e cidadão participante da sua comunidade, da sociedade brasileira e do
a partir de proposta do docente, a qual será deverá ser apreciada e
mundo;
aprovada pelo Gestor de Educação Básica responsável pela unidade de ensino e
Adultos referente aos Anosregistrada
Iniciais
(1º ao 5º) do Ensino Fundamental Art.
de30Nove
Anos na Rede
A avaliação do aproveitamento escolar será expressa e divulgada sob a
em livro próprio ou documento similar.
forma de menções - PROMOVIDO OU RETIDO - ao final do semestre letivo,
II – atender as necessidades básicas
de cada um dos alfabetizandos no que se refere
Municipal.
competindo ao professor responsável pela classe, a emissão de ata descritiva com
à aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes que lhes permitam a inserção
§ 2º Todo aluno, independentemente da natureza de suas ausências, tem direito a
social, o desenvolvimento de competências pessoais e sua inserção no mundo do
trabalho;

compensação de que trata o caput deste artigo.

suas justificativas pedagógicas.
Art. 31 O aluno poderá permanecer no termo letivo uma única vez, sendo compulsória
sua passagem para o termo seguinte ou ainda considerado concluinte parcial do
Ensino Fundamental de Nove Anos.

Art. 2º É de competência da Secretaria de Educação de Cultura
a elaboração da política educacional e social voltada à inserção de jovens,
adultos e idosos,
Art. 32 Os alunos que apresentarem Necessidades Educacionais Especiais - NEE
terão direito em
à adequações
curriculares, quando necessário, no processo de avaliação
que não concluíram seus estudos em idade própria, no sistema de ensino,
conformidade
final, devendo o professor elaborar relatório circunstanciado da sua vida escolar e
IV - incluir os alunos com deficiências, síndromes, transtornos ou dificuldades
DO REGISTRO E CONTROLE DA VIDA ESCOLAR
emitir seu parecer conclusivo.
acentuadas de aprendizagem, respeitando
individualidade e proporcionando
com asualegislação
vigente.
III – garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos educandos no sistema de
ensino para que alcancem outros níveis de ensino e possam obter qualificação
permanente;

flexibilidade curricular que favoreça sua progressão e participação social.

Art. 21 Caberá ao professor, através do registro diário, estabelecer o controle de
faltas e adotar medidas para sua compensação, quando o aluno ultrapassar o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do total dos dias letivos propostos para o Termo,
conforme o estabelecido no Calendário Escolar e Matriz Curricular.

Art. 22 Para registro e controle da vida escolar do aluno serão utilizados os seguintes
documentos:

DOS OBJETIVOS

Parágrafo Único – Caberá ao Conselho de Termo, em reunião específica para este
fim, homologar a promoção ou retenção do aluno no Termo.

Art. 3º A filosofia educacional da Educação de Jovens e
DA TRANSFERÊNCIA
Adultos correspondente ao segmento dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
Art. 33 O recebimento de transferência de alunos será permitido a qualquer época do
dee escrita
Nove
Anos)
é estabelecer
nesta modalidade de ensino princípios
que servisem
termo, devendo
solicitado nareparar,
secretaria escolar que atende à unidade ou junto à
I - favorecer a compreensão da leitura
da língua
materna propondo
ações
secretaria central no Departamento de Gestão Educacional.
educacionais simultâneas de alfabetização e letramento;
equacionar, bem como preparar para qualificação para o trabalho, após estudos posteriores, o
SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA
II - empregar, com discernimento, o sistema de numeração decimal e as operações
Parágrafo único. A ata descritiva final deverá conter registro acerca da homologação
jovem
com
idade
a 15à promoção
anos,dosodiscentes,
adulto
e ojustificativa
idosoquanto
que,
porquando
circunstâncias
adversas, não
fundamentais na resolução de problemas
no dia-a-dia,
de acordo
com assuperior
dimensões
quanto
bem como
à retenção,
Art. 34 A frequência do aluno na escola será apurada por dia letivo pelo professor da
pedagógicas: números, operações, grandezas e medidas, espaço e forma e
houver, fundamentando-se na Del. CEE nº 120/2013.
tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade própria.
sala, não influenciando na avaliação do rendimento escolar, exigindo-se todavia para
tratamento da informação.
Art. 6º - São objetivos centrais da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal
de Ensino:

III – conhecer os direitos, deveres e leis que regem o mundo do trabalho e da
sociedade;

I–
rotina semanal;
IIregistro e controle de frequência diária;
III RAI – registro de avaliação individual;
IV - ata bimestral de frequência;
V–
ata do conselho de termo;
VI –
ata descritiva final.

DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ANOS INICIAIS

aprovação a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga
horária do semestre letivo.

Art. 4º Cabe a Secretaria de Educação
e Cultura, em
DA MATRÍCULA
Art. 35 A matrícula no curso será efetivada depois de serem cumpridos os seguintes
consonância com a política educacional municipal, estadual e federal
estimular o acesso a
procedimentos:
essa modalidade educacional
e oferecer condições dignas para que sejam
de fato efetivadas a
I – Comprovação de idade mínima superior a 15 (anos) até o inicio das aulas;
Art. 24 O currículo Educação de Jovens e Adultos, Anos Iniciais (1º ao 5º) será
organizado em sintonia com o Sistema de Cadastro de Alunos (PRODESP-SP) em
inclusão social e melhoria
da qualidade de vida pessoal e profissional
dos educandos,
II – Comprovação quanto a conhecimentos equivalentes ao termo pleiteado da
Termos e Semestres que correspondem aos anos iniciais do Ensino Fundamental de
matrícula, mediante apresentação de documento comprobatório ou avaliação
VI – produzir, apreciar e valorizar a arte numa perspectiva de abordagem triangular
Nove Anos, com a seguinte organização:
culminando em seu sucesso escolar.
classificatória a ser aplicada pela própria escola;
tendo como base : o “fazer artístico”, a “análise de obras artísticas” e a “história da
IV – desenvolver noções de saúde individual e pública em seus aspectos físico,
psicológico e mental;
V - discutir questões relativas à preservação do meio ambiente e sustentabilidade;
à cultura e a preservação dos patrimônios histórico, cultural e ambiental em sua
comunidade e demais territórios;

arte”, destacando a arte como conhecimento que pode ser desenvolvido na escola,
refutando o antigo conceito de Arte como espontaneísmo.
DA METODOLOGIA DE ENSINO – PEDAGOGIA DOS PROJETOS

Art. 23 O Currículo da Educação de Jovens e Adultos terá como referência a Base
Nacional Comum Curricular e será elaborado de acordo com as normas que regulam
a matéria conforme orientações do CNE e CEE, podendo ser complementado com
uma parte diversificada.

I – 1º Termo – equivalente ao 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
II – 2º Termo – equivalente ao 3º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
III –3º Termo – equivalente ao 4º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
II – 4º Termo – equivalente ao 5º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;

Art. 36 A matrícula deverá ser efetuada através de documento próprio, mediante a
apresentação de:

- 1-

- Cédula de Identidade ou outro documento com foto;
AV. NOSSA SENHORA DO BArt.O25
MOSCurso
UCE
SSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDIA
MONHANGABA – S.P
Art. 7º Para atingir os objetivos educacionais propostos, tendo como foco a
será desenvolvido em 2 anos ou 4 semestres letivos sendo que cada
II
–
Comprovante de endereço;
alfabetização e o letramento em Língua Portuguesa e em Matemática, será adotada
semestre corresponderá,
no
mínimo,
a
400
horas-aula.
TEL/FAX: (12) 3644.5600
a Pedagogia dos Projetos tendo como paradigma, a interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade.
Art. 8º A interdisciplinaridade deverá considerar a possibilidade de diálogo entre as
disciplinas, sem hierarquias e com a garantia de manutenção da identidade de cada
uma, considerando as áreas de conhecimento estabelecidas na Base Nacional Comum
Curricular para a Educação Básica.
Art. 9º Entenda-se por disciplina uma maneira de organizar, de delimitar e representar
um conjunto de estratégias organizacionais, uma seleção de conhecimentos que são
ordenados para apresentar ao aluno, com o apoio de um conjunto de procedimentos
didáticos e metodológicos para seu ensino e de avaliação da aprendizagem.
Art. 10 Em um projeto de pesquisa interdisciplinar é necessário determinar o valor de
cada disciplina, discutir seu nível teórico, suas estruturas e a intencionalidade do seu
papel no currículo escolar.
Art. 11 Entenda-se por transdisciplinaridade, princípio piagetiano que busca dentro do
projeto interdisciplinar uma visão holística, tendo o homem como produtor da cultura
que propõe e muda a realidade, portanto, transcende as disciplinas.
Art. 12 A Pedagogia dos Projetos visa estabelecer valores comuns a um conjunto de
disciplinas e tem como concepção pedagógica a abordagens de temas geradores de
relevância social que precisam ser abordados na escola.

§ 1º A primeira hora letiva terá a duração de 60 minutos, destinada ao plantão de
dúvidas, à reorientação de aprendizagem, ao monitoramento do processo de
compensação de ausência, bem como a outras atividades pedagógicas que o
professor considerar relevantes.
§ 2º As demais horas-aula terão duração de 40 minutos e serão subsequentes à
primeira hora letiva.
§ 3º O horário destinado ao intervalo compõe carga total do curso e será organizado
de forma a atender às especificidades do público da Educação de Jovens e Adultos
– EJA.
DAS FORMAS DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS
Ar t . 2 6 D e a c o r d o a d e m a n d a e s c o l a r d a E d u c a ç ã o d e J o v e n s e
Adultos, os alunos poderão ser agrupados de formas distintas, dentre
as quais serão possíveis:
I – agrupamentos por termo específico, quando a quantidade de matrículas for
superior a 20 alunos por termo;
II – agrupamentos mistos, com a formação de turmas com discentes de dois ou
mais termos distintos quando a quantidade de matrículas for inferior a 20 alunos por

III – Comprovante de escolaridade anterior, quando houver.
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS
Art. 37 Com base na idade e competência, a escola poderá fazer a classificação em
qualquer semestre do Termo, obedecendo os seguintes critérios:
I - Correlação com a idade;
II - Análise de documento comprobatório que evidencie a possibilidade de
aproveitamento de estudos anteriores;
III – Aplicação de avaliação de competências a ser realizada pela escola, onde se
evidenciem resultados satisfatórios para inserção do aluno no termo pretendido.
Artigo 38 Este Decreto entra em vigor na data da publicação.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de novembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.379, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
Regulamenta os eventos e o funcionamento das atividades no período das
Festividades do Natal 2016 no Município e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 e
Lei Municipal n° 4.074 de 13 de outubro de 2003 e suas alterações,
CONSIDERANDO a realização das Festividades do Natal no Município no período de
1º a 24 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade da administração pública em zelar pelo bem estar e
segurança dos cidadãos presentes no evento;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as normas para organização das
festividades do Natal no Município;
DECRETA:
Art. 1° Fica terminantemente proibida a comercialização e o consumo de bebidas
alcóolicas, bem como de bebidas acondicionadas em embalagens de vidro nas áreas
destinadas à realização das Festividades do Natal/2016, constantes do Anexo Único
deste Decreto.
Parágrafo. Fica, ainda, proibida a utilização de objetos que perturbem a segurança e
o sossego público, sob pena de apreensão dos objetos.

Art. 2° As atividades dos ambulantes cujos alvarás foram concedidos para as o
período das Festividades de Natal, deverão encerrar-se diariamente às 22h30m, com
as desmontagens das barracas.
Art. 3° Durante as festividades do Natal deverão ser observadas as normas para as
posturas municipais, sendo expressamente proibida a perturbação da ordem, sossego
e segurança pública, que ocasionem a insegurança da população, do patrimônio
público, ou prejudiquem a organização do evento.
Parágrafo único. Ficará a cargo da Prefeitura Municipal em conjunto com a Polícia
Militar do Estado de São Paulo, as intervenções necessárias para manutenção da
ordem e sossego públicos.
Art. 4° Fica terminantemente proibido o uso de som mecânico nos locais constantes
do Anexo I durante o período de Natal, salvo aqueles com a devida autorização e os
inerentes aos equipamentos de som oficiais do evento.
§ 1º Fica proibida, nas vias públicas a execução de som produzido em veículos de
pessoas físicas ou jurídicas, em desacordo com o Código de Posturas Municipais e
Código Nacional de Trânsito, durante os horários dos eventos no período natalino,
especialmente nas localidades constantes do Anexo Único.
Art. 5° Fica proibida a circulação de bicicletas, skates, patins, patinetes e similares
durante os horários dos eventos de Natal na localidades constantes do Anexo Único,
ficando os infratores sujeitos à apreensão dos objetos.
Art. 6° A inobservância às restrições constantes no presente Decreto poderá
implicar em crime de desobediência e outras infrações legais que porventura restem

caracterizadas, independente da aplicação das multas cabíveis, nos termos da
legislação vigente.
Art. 7° A Prefeitura exercerá as funções do Poder de Polícia de sua competência em
cooperação com os Poderes do Estado, quanto à ordem, a moralidade e segurança
pública.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de novembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 5.379, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Praça Monsenhor Marcondes (Praça da Cascata)
Praça Dr. Francisco Romeiro (Praça do Cruzeiro)
Praça Padre João Faria Fialho (Praça do Quartel)
Praça São Benedito
Praça Dr. Demétrio Ivahy Badaró (Praça da Bíblia)
Praça São João (Moreira César)

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

2 DE DEZEMBRO DE 2016

ESPORTES
Tribuna do Norte

Divulgação

Fim de semana
marca início da
semifinal do 35
Neste domingo (4)
acontece mais uma etapa
da fase ﬁnal do Sênior 35.
Sabatinão x Ferroviária e
Vila São José x Tipês são
os confrontos da semiﬁnal
do campeonato, que acontecem às 10 horas.
Após eliminar o time
com a melhor campanha
da primeira fase, o Sabatinão agora enfrenta
a Ferroviária em casa e
precisa vencer o jogo. Isso
porque a equipe se classiﬁcou em 8º lugar e seu

adversário em 4º, por ter
a melhor campanha a Ferroviária tem a vantagem
do empate.
A Ferroviária vem embalada, após uma goleada
de 5 x 0 em cima do Imperial, apesar de jogar a
primeira partida fora, a
equipe tem a vantagem
e faz o jogo de volta em
casa. Segundo André, coordenador do clube sênior
35, a ideia do grupo é tentar ﬁnalizar a disputa já no
primeiro jogo. “Apesar de

agora jogarmos fora, queremos ganhar. O técnico
Pedro Henrique vai montar a equipe para vencer
e já tentar liquidar, mesmo tendo a vantagem não
queremos depender disso
para avançar”, conta.
Vila São José e Tipês se
enfrentam no mesmo horário, na Vila São José, em
Moreira César.
Homenagem
A equipe da Ferroviária vai homenagear a

Chapecoense, por conta do desastre aéreo que
aconteceu na madrugada
do dia 29/11 matando 71
pessoas, entre a delegação
da ‘Chape’ e jornalistas. O
time estava indo para Medelín, na Colômbia, para a
disputa do primeiro jogo
da ﬁnal da Copa Sul-americana contra o Atlético
Nacional.
Os jogadores da Ferroviária usarão um adesivo
com o distintivo da Chapecoense no uniforme.

CAMPEONATO SÊNIOR 60 - 6ª RODADA
(SEMIFINAL – JOGO DE IDA)
DOMINGO (4)
MOREIRA CÉSAR X FERROVIÁRIA - MACHADÃO - 8H30
ESTRELA X INDEPENDENTE - BOSQUE - 8H30
CAMPEONATO SÊNIOR 35 - 13ª RODADA
(SEMIFINAL – JOGO DE IDA)
DOMINGO (4)
SABATINÃO X FERROVIÁRIA - RAMIRÃO - 10H
VILA SÃO JOSÉ X TERRA DOS IPÊS - VILA S. JOSÉ - 10H
CAMPEONATO SUB 9 - 1ª RODADA
SÁBADO (26)
GRÊMIO UNIÃO A X SÃO PAULO - BOA VISTA - 8H30
FERROVIÁRIA X GRÊMIO UNIÃO B - BOA VISTA - 9H40

CULTURA

Grupos do Sesi de Pinda fazem
apresentação em festival de dança
O Centro Educacional
Sesi de Pinda participou,
no último dia 21, do festival de dança ‘O Rock Não
Morreu’, organizado pela
Rede Sesi com a participação das escolas de Taubaté, Caçapava e Tremembé.
O festival, em sua terceira
edição, tem como objetivo
promover nos alunos o ganho de conhecimento através da cultura das músicas,
a saúde do corpo e também
a interação entre as escolas.
O evento é organizado
por polos das escolas da
rede Sesi no Vale do Paraíba. Os centros educacionais participantes fazem
parte do Polo de Taubaté,
onde geralmente aconteciam as apresentações. O
CAT (Centro de Atividades), responsável pelas
outras escolas, tem como
diretora Roberta Borrego,
que dá muito apoio e incentivo para as participações nas atividades.
Conceição de Maria
Soares Ribeiro, coordena-

dora administrativa da escola de Pinda, acha muito
importante que os alunos
participem e adora todo
o envolvimento. “O festival foi maravilhoso, todas
as apresentações. Por ter
acompanhado todo o processo para os alunos chegarem lá, o orgulho é ainda maior. Porque não é só
a dança pela dança, acaba
sendo um momento cultural e de integração”, explica.
De Pindamonhangaba,
as apresentações foram dos
alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental e também 1º
e 2º ano do Ensino Médio.
Cada grupo teve que criar
uma coreograﬁa para duas
músicas diferentes, previamente enviadas pelo Sesi, e
que tivesse uma mensagem
contida naquilo. Um grande desaﬁo para Ana Karoline, Aylla de Melo, Brenda
Vitória, Emily Eduarda,
Gabriel Monteiro, Geanne
Roxadelli, Igor Silva, João
Pedro, Kauane Thompson,
Marcos Vinicius, Mayara

Lucy e Nayara Souza, alunos do Ensino Fundamental e participantes pela primeira vez no festival. Sob
a orientação da professora
Marilda, da disciplina de
Educação Física, o grupo
ensaiou durante dois meses, mas no ﬁm valeu a
pena, apesar do receio. “A
gente ﬁcou bem preocupado se ia dar algum problema, errar o passo, mas deu
tudo certo e saiu até melhor do que nos ensaios”,
contaram.
Cauine Romero, Emily
Pacheco, Julia Kathleen,
Maria Eduarda Caetano,
Nicole Maria e Vitória
Casemiro,
representaram o Ensino Médio. Boa
parte do grupo já havia
ido a outras edições, porém, de acordo com elas,
a ansiedade é a mesma.
Este ano teve um fator
a mais, a apresentação
que sempre foi realizada no Centro de Atividades em Taubaté, foi no
Teatro Metrópole. Para
Vitória Casemiro, do 2°

ano, a estreia no festival e
a jovem gostou tanto que
já está ansiosa pelo ano
que vem. “Foi muito legal, a plateia cheia acaba
deixando a gente mais
nervosa, medo que ocorra algo errado. Mas nossa
apresentação foi ótima,
no festival do ano que
vem eu quero ir de novo”,
ressalta. A coreografia
das garotas, teve no início balé, alternativa que
elas encontraram para
ajustar os passos à música e que chamou a atenção
pela criatividade.
Em meio a tantas apresentações, o grupo do projeto “Novo Mundo”, composto por deﬁcientes físicos
e intelectuais, também teve
seu espaço. O projeto é realizado em Taubaté, na unidade Sesi, e abrange toda a
comunidade.
O festival acontece
anualmente e se depender dos alunos vai continuar havendo muita dança aliada à diversão e ao
aprendizado.

Cláudia Bustamante

Apesar do tema ser rock, as alunas colocaram
balé em meio à coreograﬁa
Cláudia Bustamante

Alunos do 8°
ano do ensino
fundamental
participaram pela
primeira vez do
festival

