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Convênio garante aeródromo em Pinda
Na segunda-feira (9), foi 

outorgado o convênio entre 
o Aeroclube e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, para o fun-
cionamento do aeródromo da 
cidade. 

A outorga do convênio, que 
estava pendente, reverteu o fe-

chamento do aeródromo. Por 
determinação da Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Civil), 
o prazo fi nal para a realização 
deste convênio entre a institui-
ção e a Prefeitura era até feve-
reiro e terá validade até 2020.

PÁGINA 3

Escolas estaduais passam por 
reparos para receber alunos

Times buscam amistosos 
para Copa Regional

ESTUDANTES PODERÃO RENOVAR 
CONTRATOS FIES A PARTIR DO DIA 16

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) vai leiloar, 
nesta semana, diversos 
automóveis apreendidos nas 
cidades da região.

Na quinta-feira (12), 
serão leiloados 546 carros 

e motocicletas apreendidos 
em Aparecida e Cruzeiro. Já 
na sexta-feira (13), o órgão 
vai leiloar 231 carros e mo-
tocicletas apreendidos em 
Jacareí; e mais 188 veículos 
apreendidos em Campos do 
Jordão. 

Os estudantes poderão 
renovar os contratos do Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies) a partir do dia 16 

de janeiro. A renovação vale 
somente para contratos forma-
lizados até 31 de dezembro de 
2016. 

PÁGINA 5

Todas as escolas estaduais de 
Pindamonhangaba estão pas-
sando por pequenos reparos 
antes do início do ano letivo de 
2017. As unidades de ensino da 

cidade receberam mais de R$ 
190 mil para as melhorias.

As obras já começaram na se-
mana passada e as escolas estão 
recebendo novas pinturas, tro-

ca de torneira, limpeza da caixa 
d’água, instalação e manuten-
ção de ventiladores e bebedou-
ros, entre outros.  

PÁGINA 5

Entre as melhorias estão pintura de parede e troca de azulejos

PÁGINA 3

Detran vai leiloar centenas de 
veículos apreendidos na região

Os veículos estão expostos nas cidades de origem
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PÁGINA 3    Segundo o presidente da instituição, local também é porta de entrada da cidade e colabora para o desenvolvimento econômico

Divulgação

Os 16 times que vão disputar 
a Copa Regional de 2017 estão 
participando de amistosos pre-
parativos. No domingo (8), o 
principal jogo envolvendo equi-

pes de Pindamonhangaba foi o 
clássico entre Sapopemba e A 
Mil Por Hora, que terminou em-
patado em 2 a 2.

PÁGINA 3

Divulgação
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

CORA CORALINA: UMA LIÇÃO DE SABEDORIA 

Aulas para novos estudantes 
da Funvic começam dia 30

Centro Paula Souza oferece cursos online

Estudiosos de Teoria Lite-
rária afi rmam que a boa 

Literatura, na maioria das ve-
zes, é um processo vivencial, 
somente exequível após muita 
experiência e  amadurecimen-
to. É exatamente isso o que 
acontece com o mundo literá-
rio de Ana Lins dos Guimarães 
Peixoto Bredas, por nós conhe-
cida como CORA CORALINA, 
que nasceu na Cidade de Goiás 
em 1889 e faleceu em Goiânia 
em1985. Seu primeiro livro: 
”Poemas dos Becos de Goiás 
e Estórias Mais”  foi publicado  
aos 76 anos de idade, e, ela, 
com  certeza, passaria des-
percebida no cenário cultural 
brasileiro se os seus escritos 
não tivessem caido nas mãos 

generosas de um autor consa-
grado chamado Carlos Drum-
mond de Andrade, que a tirou 
do anonimato. Fico a meditar: 
qual fatos levam um cientista, 
um pensador, um escritor se 
tornar conhecido e que moti-
vos conduzem  outros para o 
anonimato? Sem dúvida, per-
de a humanidade ao não ter a 
oportunidade de presenciar o 
fulgor de estrelas que se extin-
guiram. Por sorte, CORA CO-
RALINA  teve reconhecimento 
nacional ao receber o Prêmio 
Juca Pato de Intelectual do 
Ano (em 1989) concedido pela 
União Brasileira de Escritores. 
A grande poetisa e contista 
goiana publicou, entre outras 
obras: “As Cocadas” (literatura 

infantil), “Meu Livro de Cordel”, 
“Estórias da Casa da Ponte” e 
“Vintém de Cobre – meias con-
fi ssões de Aninha”, obra escrita 
em forma de poesia narrativa, 
livro no qual ela recorre a seu 
passado e redescobre um tem-
po perdido. Apreciemos esta 
beleza de pérola literária nes-
te pequeno trecho: “Que pro-
cura você, Aninha? Que força 
a fez despedaçar as correntes 
de afeto e trazê-la de volta às 
pedras lapidares do passado? 
Sozinha, sem medo, vinte e 
sete anos já passados... Meu 
vintém perdido, meu vintém de 
felicidade, capacidade maior 
de ser eu mesma, minha afi r-
mação constante”.

A literatura extraordinária 

O Ano Letivo 2017 para 
os alunos ingressantes na 
Funvic – Faculdade de 
Pindamonhangaba come-
ça no dia 30 de janeiro. 

A primeira semana 
de aula para os novos es-
tudantes é chamada de 
“Nivelamento”, onde eles 
terão a oportunidade de 
conhecer a instituição de 
ensino, professores, ins-
talações, regras e discipli-
nas.

Além disso, esses pri-
meiros dias servem como 
um reforço para que os alu-
nos possam relembrar al-
guns conteúdos básicos do 
Ensino Médio, que serão 
utilizados nos cursos ofere-
cidos pela Funvic.

A Semana de Nivela-
mento surgiu da necessi-
dade de tentar igualar o 
conhecimento dos novos 
estudantes antes de rece-
berem o conteúdo do cur-

so, oferecendo as mesmas 
condições de aprendizado.

Para os matriculados 
no período da manhã, as 
aulas começam a partir 
das 7h30. No período no-

turno, somente durante a 
semana de Nivelamento, 
todas as aulas terão início 
às 19h30.

Na semana seguinte, 
dia 6 de fevereiro, as aulas 

começam normalmente 
para todos os alunos, sen-
do que para os cursos das 
áreas de saúde, do perío-
do noturno, o início será 
às 18h10.

Quem tem inte-
resse em aprimorar 
os conhecimentos 
na área de gestão de 
pessoas, edição de 
imagens ou proje-
tos pode participar 
dos cursos a distân-
cia oferecidos pelo 
Centro Paula Souza. 
Basta acessar a pla-
taforma MOOC e se 
inscrever nos cursos 
livres da entidade. 

Atualmente são 
cinco opções: Mer-
cado de Trabalho, 
AutoCad, Gestão de 

Pessoas, Canvas e Ges-
tão de Tempo. Dinâ-
micas, as aulas contam 
com leituras, vídeos, jo-

gos e também exercício. 
Cada curso conta com 
carga horária diferente 
de 6 a 30 horas.

COMO FUNCIONA?
Para acesso 

completo aos Cursos 
Livres (MOOC) do 
Centro Paula Souza, 
é preciso criar uma 
conta no ambiente 
virtual de aprendiza-
gem da instituição. 
Em seguida, preen-
cher o formulário de 
cadastramento, fazer 
a confi rmação do 
cadastro e acessar 
o curso conforme as 
instruções que serão 
exibidas. 

Divulgação

de CORA CORALINA fascina 
e emociona pela simplicidade 
grandiosa e pela observação 
extremamente aguda de um 
ser humano sofrido e vivido. 
Em “Vintém de cobre”, ela é 

dura com a rudeza da escola 
e do mundo cruel dos adul-
tos que se fazem surdos à 
voz inocente e sábia das 
crianças. Bem – aventura-
da CORA CORALINA, que, 
como diz, São Mateus em 
seu Evangelho: “Os que 
se assemelham às crianças 
merecem o reino do céu!”

Alguém já pensou como 
essa mulher extraordiná-
ria, embriagada de poesia, 
encara a fi gura do POETA? 
Refl itamos no que ela diz: 
”Poeta é ser ambicioso, in-
satisfeito, procurando no 
jogo das palavras, no im-
previsto do texto, atingir a 
perfeição inalcançável. O 

autêntico sabe que jamais 
chegará ao Prêmio Nobel. 
O medíocre se acha sem-
pre perto dele”. Mulher for-
te, arraigada ao cotidiano, 
nos ensinou: “O saber se 
aprende com os mestres. 
A sabedoria só com o cor-
riqueiro da vida; o que vale 
na vida não é o ponto de 
partida e sim a caminhada. 
Caminhando e semeando, 
no fi m, terás o que colher”. 
Mulher de fortes palavras 
que marcou o seu tempo 
a nos mostrar que quando 
priorizamos a mensagem e 
não a forma, nos elevamos 
e caminhamos em direção 
ao divino.

Estudar é sempre um 
bom investimento

A instabilidade fi nanceira e política pela qual 
o País está atravessando é real. Mas nem 
por isso precisamos estagnar ou repetir o 

tempo todo que “as fábricas estão fechando, o empre-
go está despencando e a infl ação aumentando”. Ou 
ainda, frisar que “a culpa é do partido tal e que ele 
deve ser responsabilizado”. 

De fato, uma série de fatores levou o Brasil a es-
tar vivenciando este momento de recessão econômica 
e política. Assim como também é fato que, sempre é 
preciso investigar os envolvidos e, deixar à Justiça o 
papel de estipular e fazer cumprir as penalidades.  

A nós, cabe sim fi carmos atentos ao que está acon-
tecendo a nossa volta e criarmos oportunidades em 
meio ao cenário instável. É fácil? Não. Mas também 
não é impossível. 

Criar oportunidades não é apenas encontrar um 
novo emprego, abrir um negócio próprio, comprar 
um imóvel mais barato ou trocar o carro por um mais 
econômico. Todas essas opções são boas e válidas, 
mas existem outros caminhos quando falamos em su-
perar crises ou pelo menos reduzir o impacto delas em 
nossas vidas. 

Investir em conhecimento, por exemplo, é um 
grande aliado. Ler bons livros, aprender sobre edu-
cação fi nanceira e repassar aos fi lhos. Fazer cursos 
de especialização ou mesmo de graduação. Realizar 
intercâmbios. Enfi m, o importante é investir em de-
senvolvimento pessoal e profi ssional sempre.  

Enquanto o modelo educacional do País ou pelo 
menos as escolas públicas não oferecem disciplinas 
como educação fi nanceira, empreendedorismo e fi -
losofi a nas primeiras séries, cabe aos pais ou aos fa-
miliares mais próximos usarem a criatividade para 
auxiliarem as crianças no desenvolvimento da consci-
ência econômica, despertando nela o senso crítico e a 
habilidade de lidar com o dinheiro desde cedo. 

“Transferir” para o sistema educacional este papel 
pode ser um retrocesso. A família (os vários modelos 
existentes) é a base da formação do cidadão. É den-
tro dela que se herda, geneticamente ou por meio de 
exemplos, o hábito de ler, de gastar dinheiro ou de 
economizar, de respeitar o próximo, de passear, de 
viajar, de ir ao cinema ou de fi car “esperando cair do 
céu”. 

Por isso, não transfi ra a responsabilidade da situa-
ção econômica do país somente aos políticos ou às es-
colas. Crises sempre existiram e sempre existirão. Já 
a capacidade de superar obstáculos pertence a cada 
um de nós. O papel de fi scalizar e de construir uma 
sociedade mais justa é nosso. 

Bons livros ainda são grandes presentes!
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Aeródromo de 
Pinda não será 
mais fechado

Nessa segunda-feira 
(9), foi outorgado o con-
vênio entre o Aeroclube e 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, para o funcio-
namento do aeródromo 
da cidade. O convênio foi 
assinado entre a prefeitu-
ra e o presidente do Aero-
clube, Osmar Pacca.

A outorga do convê-
nio, que estava pendente, 
reverteu o fechamento do 

aeródromo. Por determi-
nação da Anac (Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil), o prazo final para a 
realização deste convênio 
entre a instituição e a Pre-
feitura era até fevereiro 
deste ano, caso contrário, 
o aeródromo de Pindamo-
nhangaba seria excluído 
do cadastro da Agência, 
com consequente fecha-
mento ao tráfego aéreo.

Existente desde 1939, 
esta seria a primeira vez 
que o aeródromo teria 
suas portas fechadas, caso 
o convênio não fosse as-
sinado. De acordo com o 
presidente do Aeroclube, 
instituição responsável 
pelo aeródromo, Osmar 
Pacca, o local é comparado 
a uma porta de entrada da 
cidade, utilizado por mui-
tos executivos e empresá-

rios que vêm a Pindamo-
nhangaba, colaborando 
com o desenvolvimento 
econômico do município. 

Para destacar uma das 
finalidades do local, “re-
centemente, recebemos 
no aeródromo o pouso de 
uma UTI Aeromédica, que 
veio para socorrer um pa-
ciente em nossa cidade”, 
contou o presidente.

Com a outorga deste 

convênio, a partir de agora 
Pindamonhangaba poderá 
solicitar recursos federais 
para investir no aeródromo.

A Prefeitura apoia a 
instituição e entende a 
importância do aeródro-
mo para a cidade. “Dentre 
toda a sua importância, o 
aeródromo é uma base de 
emergência para a cidade 
e a única pista de pou-
so civil entre as cidades 

próximas, como Taubaté 
e Lorena, entre outras”, 
explicou Pacca. “Destaco 
ainda o papel do Aeroclube 
de Pindamonhangaba, uma 
instituição que deve ser res-
peitada por todo o serviço 
realizado há mais de 70 
anos em nossa cidade.”

O convênio outorga-
do tem validade segundo 
o mandato do Executivo: 
até 2020. 

Com a renovação do convênio, o município pode 
solicitar recursos federais para investir no local, 
que tem capacidade para receber pouso de UTI 
Aeromédica

Detran vai leiloar centenas de 
veículos apreendidos na região

Times fazem 
amistosos para 
Copa Regional

Nesta semana, o 
Departamento Esta-
dual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.
SP) vai leiloar diver-
sos carros e motoci-
cletas apreendidos 
nas cidades da re-
gião, por infrações 
de trânsito.

Na quinta-feira 
(12), serão leiloados 
546 carros e moto-
cicletas apreendidos 
em Aparecida e Cru-
zeiro. Do total, 96 
veículos serão ven-
didos com direito a 
documentação (isto 
é, eles podem voltar 
a circular).

O leilão será pre-
sencial, no Espaço 
Bela Vista, localiza-
do na avenida Dr. 
Mario Galvão, 161, 
Bela Vista em São 
José dos Campos e 
online no site do lei-
loeiro responsável 
(www.euamoleilao.
com.br). O leilão de 
Aparecida terá iní-
cio às 10 horas e o de 
Cruzeiro às 13 horas.

Os interessados 
podem ver os veícu-
los na quarta-feira 
(11), das 8 às 17 ho-
ras. Os veículos de 
Aparecida estão no 
Pátio de Recolhi-
mento Remotran, lo-
calizado na Estrada 
Vale do Sol, 380, Pe-
dro Leme em Rosei-
ra, e os de Cruzeiro 
no Pátio Auto Socor-

ro Valente, na avenida 
Dr. Adriano Marrey 
Junior, 563, Santa Lu-
zia em Cruzeiro.

Já na sexta-feira 
(13), o órgão vai leilo-
ar 231 carros e moto-
cicletas apreendidos 
em Jacareí. Do total, 
53 veículos serão ven-
didos com direito a do-
cumentação. 

O leilão será pre-
sencial a partir das 10 
horas, também em São 
José dos Campos, no 
mesmo endereço. Os 
interessados podem 
ver os veículos na quar-
ta (11) e quinta-feira 
(12), das 8 às 17 horas, 
no pátio Auto Socorro 
Siqueira -  Estrada do 
Limoeiro, 305, Parque 
Meia Lua em Jacareí.

Também na sexta-
feira, no mesmo local, 
haverá o leilão de 188 
veículos apreendidos 
em Campos do Jordão. 
Do total, 37 veículos 
serão vendidos com di-

reito a documentação.
O leilão terá início 

às 13 horas. Os inte-
ressados podem ver 
os veículos até quin-
ta-feira (12), das 8 às 
17 horas, e no dia do 
leilão, das 8 às 12h45, 
no Pátio Orlando e 
Thiago, localizado 
na avenida Ministro 
Nelson Hungria, 13, 
Bairro Joaquim Alves 
em Campos do Jordão.

Os leilões são reali-
zados conforme a legis-
lação federal. O veículo 
apreendido por infra-
ção às leis de trânsito, 
como, por exemplo, 
falta de licenciamen-
to, pode ir a leilão caso 
não seja reclamado por 
seu proprietário em 
até 60 dias, exceto os 
que têm pendência ju-
dicial, de acordo com a 
Lei Federal 13.160, de 
2015.

O Detran.SP é res-
ponsável apenas por 
veículos apreendidos 

pela Polícia Militar, 
em perímetro urbano, 
por infrações que com-
petem ao Estado fisca-
lizar, como racha, ma-
nobra perigosa, falta 
de licenciamento, veí-
culo sem placa ou com 
a placa ilegível. 

O órgão tem feito 
sistematicamente lei-
lões em todo o Estado: 
em 2015, foram arre-
matados 103 mil veí-
culos de todos os tipos. 
O valor arrecadado é 
destinado aos custos 
do leilão e à quitação 
dos débitos, como ser-
viços de remoção, esta-
dia, tributos e multas.

Pessoas físicas po-
dem adquirir apenas 
veículos com direito 
a documentação. O 
pagamento deve ser 
feito à vista. Após o 
arremate, os débi-
tos ficam quitados 
e é necessário emi-
tir novo documento 
para o veículo.

Os times que vão dis-
putar a Copa Regional 
estão realizando amis-
tosos para se prepa-
rar para a competição, 
marcada para começar 
dia 22 de janeiro. Os 
confrontos ocorreram 
no domingo (8), confira 
como foram:

Em Tremembé, o 
Floresta recebeu o Gu-
rilândia e a partida ter-
minou empatada em 3 
a 3. Os treinadores das 
duas equipes saíram sa-
tisfeitos com o futebol 
apresentado, porém es-
peram melhorias para a 
Copa Regional.

Outro jogo bastante 
movimentado foi o clás-
sico entre Sapopemba 
e A Mil Por Hora, que 
terminou 2 a 2 no Aze-
redo. O time treinado 
por Vicente busca repe-
tir sucesso de anos ante-
riores, quando foi des-
taque na competição.

O mesmo ocorre com 
o clube do Jardim Re-
gina, e apesar de estar 
em formação, tem totais 
condições de chegar às 

finais do torneio. A con-
quista de um título de 
expressão é o que falta 
na galeria do clube. Em 
outubro do ano passa-
do, o objetivo ‘raspou’ a 
trave, após derrota de 2 
a 0 para o Castolira na 
final do Amador da Pri-
meira Divisão.

Sempre favorito, o 
Castolira deve mesclar 
jogadores experientes 
e novatos, priorizando 
os atletas que vêm dan-
do resultado dentro de 
campo.

Outra agremiação de 
Pindamonhangaba, o 
Cantareira não obteve 
sucesso no amistoso. A 
derrota por 2 a 1 para 
o Real Potinense serviu 
para alertar a todos que 
ainda há muito a melho-
rar para chegar ao título 
da competição.

A tradicional Copa 
Regional é organi-
zada pela Liga Pin-
d a m o n h a n g a b e n s e 
de Futebol e contará 
com 16 equipes, sen-
do oito de Pindamo-
nhangaba. 

Portal R3

Castolira conquistou a 1ª Divisão de 2016

O órgão tem feito sistematicamente leilões em todo o Estado

Aeroclube existe há mais de 70 anos na cidade
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COMUNICADO
A Empresa R. N. TAVARES ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36, 
estabelecida nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Bairro 
Cidade Nova, pede o comparecimento do funcionário WELLINGTON LUIZ, portadora 
da CTPS n.º 46310/00412 SP, admitido em 18/04/2016 e ausente em 28/11/2016, no 
prazo de 48 horas, pela terceira vez consecutiva, visto fato de já haver solicitado no 
dia 06/01/2017 e 10/01/2017, sob pena de configurar justa causa conforme dispõe o 
ordenamento jurídico trabalhista em seu artigo 482, alínea.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Às 16 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2016, na Sala de reunião do Departamento de 
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - 
Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Francisco Piorino Filho e Roberto Pereira de Souza, todos membros do Conselho 
de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e 
deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de outubro e novembro de 
2016, bem como a proposta orçamentária para o exercício de 2017, com o respectivo parecer 
favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, qual seja, o conhecimento de todos os atos de 
benefícios previdenciários concedidos no presente exercício, a saber:
- Concessão de Pensão por morte:
Foi aprovada pelo Conselho de Administração a reconsideração da decisão sobre os processos 
externos nº 33838/2015e nº 9792/2016 de concessão de pensão por morte, tendo em vista novos 
documentos juntados aos autos e também novo parecer jurídico. Ficou deliberada a meação da 
pensão previdenciária em favor de cada uma das interessadas, sendo o termo inicial a data do 
protocolo do pedido, com base no parecer jurídico.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, dando conhecimento aos 
presentes do relatório de fiscalização do TCE-SP exercício 2015 e as devidas justificativas aos 
apontamentos que foram encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos para providências. 
Foi informado que os layouts dos cadastros e anexos para elaboração do DRAA 2017 já foram 
encaminhados para o Departamento de Recursos Humanos para providências. Para finalizar o 
Superintendente e seu suplente informou que deixarão de exercer suas atividades junto ao Fundo 
de Previdência Municipal a partir de 29/12/2016, tendo em vista sua exoneração junto ao quadro 
de servidores da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou 
a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi 
assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Sidervan Luiz Alves 
Superintendente do FPMP

                         
Antonio Carlos Bertoni Alvares                                                                          Roberto Pereira de Souza                                                         
Diretor Depto. RH Prefeitura                                                                              Conselheiro            

Francisco Piorino Filho                                                                           Ana Flavia Mateus de Souza
       Conselheiro                                                                                                           Convidada

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

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO 
 

 A secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretario torna 
público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos “pré selecionados” e 
“suplentes” inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida que se encontram com 
pendências de atualização em seu Cadastro Único. 
 É necessário que compareçam em caráter urgente no CIAS Centro – situado na 
Rua: Euclides de Figueiredo, nº 92 – Alto do Cardoso (ao lado do restaurante Fazendinha / 
em frente à Rodoviária) 3643-1607 para atualização de Cadastro Único, o qual deverá ser 
feito de 2ª a 6ª feira, até o dia 20 de janeiro de 2017. 
 Após atualização, este documento deve ser apresentado na Secretaria de Habitação 
junto com xerox dos documentos atuais da família (Renda / Endereço / Cad. Único). 
 Ficam os interessados devidamente notificados até a data solicitada que o não 
comparecimento implicará na exclusão do candidato do referido Programa, para todos os 
fins de direito. 
 Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer na Secretaria de habitação 
para atualização: 
 

 
16019727646 ABNER DE ASSIS MONTEIRO
12668287229 ADAIL ALVES DA SILVA
10646484084 ADALBERTO SOARES BATISTA
12823446267 ADENILSON APARECIDO ALEXANDRE MAXIMO
12626791239 ADIEL DE JESUS CAMPOS
12301481184 ADILSON CELIO DA SILVA
12387319992 ADILSON FERNANDES DA SILVA
21252775824 ADILSON MARTINS DE OLIVEIRA
21253478939 ADRIANA DE LIMA RANGEL
21217695534 ADRIANA VIEIRA FERREIRA
12541205386 ALESSANDRO BATISTA
12505426483 ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO
12640542267 ALEXNDRE DIAS DOS SANTOS
21252782456 ALINE NOGUEIRA ALMEIDA
12457800406 ALMIR ROGERIO DA SILVA
21212768002 ANA CLAUDIA VITORINO MIRANDA
21235779833 ANA LUCIA CABRAL
12725376256 ANA LUCIA RIBEIRO
16105464941 ANA MARIA DE SÁ
16105459514 ANA PAULA DOS SANTOS MIGUEL
21218609275 ANA PAULA SANTOS CELESTINO MARCELINA
10880184458 ANDONIAS DA SILVA
12951492253 ANDRE LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
12499142385 ANDRE LUIS LEME
12953082249 ANDRE SILVA SANTOS  
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12904991346 ANDREIA APARECIDA MORAIS RAMOS
21218434165 ANDREIA CRISTINA DUARTE RAMIREZ OLIVEIRA
13306281777 ANDREIA TATIANA LEITE
12727599236 ANDRESA VALERIA DE OLIVEIRA
12227064155 ANGELA APARECIDA SIMPLICIO OLIVEIRA
16019805906 ANGELICA EFIGENIO DE SOUZA
10551693042 APARECIDA MARIANO
21272550771 ARMANDO DANTAS DE MEDEIROS
16019864732 ARNALDO DE FREITAS
20785089750 AUGUSTO CESAR CARDOSO
10899177910 AUGUSTO SERGIO MARINHO
10651786506 BENEDITA ANGELA CONFALONI PASCHOAL
12581475252 BENEDITO CRISTOVAO CORREIA MOREIRA
16113526101 BENEDITO EXPEDITO PEDROSO FILHO
16106256463 BRUNO DOS SANTOS VIEIRA
16030262808 BRUNO MIRANDA
20785086050 CARLA VIVIANE DOS SANTOS
12432337877 CARLOS ALBERTO BARBOSA
16316040823 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
16666389949 CELIA MARIA DE JESUS
12668484237 CICERO DONIZETE DOS SANTOS
12580296230 CLARKSON CESAR MARTINS DOS SANTOS
12227763177 CLAUDIO DE ALENCAR SOUSA
12038427994 CLAUDIONOR ROBERTO DE MORAES
23689992474 CLORIVELTO ALEX DA SILVA FILHO
12726643819 CRISTIANO ARAUJO DA CRUZ
12714715267 CRISTIANO DIOGO  JOAO
12639503261 DAILTON NASCIMENTO FERREIRA
12654643257 DENEIR ANGELO PRUDENTE
12869706229 DENILSON ANDRE SALGADO
12723425721 DENISE APARECIDA KOVALESKI
10889732237 DEVANIR DE PAULA VITORIANO
13012241255 DIEGO TAVARES DE FRANCA
12911755229 DOUGLAS DA SILVA
13530196850 EDCARLS HENRIQUE MOTA B NASCIMENTO
12425878590 EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
12915484246 EDUARDO CHERMAN SALGADO DAVID BAPTISTA
12925668269 EDUARDO DE MELO JUNIOR
21272323635 ELAINE DOS SANTOS SILVA
21245508093 ELIANE SOARES DOS SANTOS
21218583780 ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS
21246292000 ELISMARA VIEIRA
12601270918 ELIZABETH APARECIDA DA SILVA 
12740315017 ELIZANGELA DA SILVA ANGELO
21241154815 ELLEN BOANI  
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16283591788 ESTELITA BATISTA DE SOUSA ALVES
12960179244 EVELYN DOS SANTOS MARQUES
23657927057 EXPEDITA DOS SANTOS CONFALONI PASCHOAL
12799900935 EZEQUIEL DE OLIVEIRA CAMPOS
12275083156 EZEQUIEL MONTEIRO
12645510223 FABIANA APARECIDA PINTO RENO
12981375263 FABIANA CAITANO GALVAO
21271995230 FABIANA ELISARIO BUENO LOPES
12794882238 FABIANO CILIRO DE MOURA
12653382220 FABIO APARECIDO NUNES
12685081234 FABIO EUGENO DE JESUS
16104609699 FABIO PEREIRA OLIVEIRA DE AQUINO
20778576404 FABIO ROBERTO SILVA
12931528244 FABRICIO CRISTIANO DE LIMA
16369449408 FERNANDO LUIS GONSALVES
12338748389 FLAVIO BALBINO
22018419292 GERTRUDES OLIVEIRA
16306349538 GILCEMARA APARECIDA CAMARGO
16233458162 GILSON MARCIEL ROSA
20947249154 GIVANICE GUEDES DE ANDRADE
18221278616 GIVELTON JOSE DA SILVA ADEODATO
12783723249 GUSTAVO GONCALVES DE PAULA SANTOS
10857342700 INALDO LAURIANO DA SILVA
16194795582 IRACELMA BIBIANO CHAVES
22018413006 ISABEL CRISTINA TEODORO
20785122456 ISABELLA APARECIDA DA SILVA FRANCA FERREIRA
10831495275 ISIS REGINA GONCALVES PIRES AMORIM
16194801426 ISMAEL INACIO
16204891228 ITALO BRENER DOS SANTOS
12502987476 ITALO FRANCISCO DO NASCIMENTO
12228460767 IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
20923529394 IZABELA CRISTINA CORREIRA DE ANDRADE GONÇALVES
12879974234 JADEIS DOS SANTOS COIMBRA
16270939098 JAVERSON ALBUQUERQUE DA CONCEICAO
16194865505 JEFERSON ADRIANO MOREIRA GUEDES
20608160231 JEFERSON CONCEIÇAO DE AZEVEDO
16270968055 JOABE MARCELINO DA COSTA
10550582301 JOAO BATISTA DA SILVA
12391728605 JOAO BATISTA DE SOUZA
16247163267 JOAO DOMINGOS GOMES
12051628531 JOAO PAULO DOS SANTOS
10422468573 JOAO ROBERTO DE JESUS
10659042441 JOSE ADAUTO DOS SANTOS
10406861347 JOSE ANTUNES DOS SANTOS FILHO
12667139129 JOSE ARILDO PIRES  
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22006844570 JOSE DA SILVA
12691862234 JOSE FLAVIO ALVES
12232036733 JOSE GERALDO DE JESUS VIANA

162201799 JOSE LUIZ ALVES GONÇALVES
13037217773 JOSE PEDRO DE BARROS
12396952414 JOSE RICARDO DE SOUZA
12779669251 JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA
20785122502 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
16326032327 JOSE THIAGO SANTOS DE ASSSIS
12013074087 JOSE WALTER PEREIRA
12005986498 JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA
12387449462 JOSIAS FELIPE
13049903225 JULIANA CRISTINA CONFALONI
16271815147 JULIANA GONCALVES DE CASTRO
12905681855 JULIANA LEITE MULAREKS
16199301588 KAROLINE DE MOURA
16404873320 KAROLINE RIBEIRO DO NASCIMENTO
16423230952 KENY ROGESS BERNARDO
19018661867 KLEBERSON OLIVEIRA GOMES
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA
12676901224 LAERTE RIBEIRO FILHO
13293849775 LAURA APARECIDA DOS SANTOS
16422688955 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
20785089106 LEONARDO LUCAS DE MOURA 
22809731577 LIGIA JUSTINO DOS SANTOS
12916660250 LIVIA BOVO CLARO
17027939817 LOURENCO JUNQUEIRA
12526447331 LUCIANO RICARDO CORREA
12629587934 LUIS ANTONIO ESPIRIDIAO
20314611988 LUIS ANTONIO LINS DE QUEIROZ
12739141248 LUIS CARLOS DA SILVA
12425461185 LUIS CARLOS DOS SANTOS
12271869619 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
16497836897 LUIS FELIPE MARIANO FERREIRA
16369401189 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LEAL
10686507948 LUIZ CARLOS ROSA
16454265030 LUIZ FLAVIO MARTINS DA SILVA
16369400298 LUIZ GUSTAVO BATISTA JERONIMO
16423366622 MARA ELIANE SANTANA RODRIGUES DE MOURA
12866622261 MARCELO DE PAULA VIEIRA
12414602386 MARCELO RONALDO TELLO
16407567506 MARCIA APARECIDA MIRANDA
12427157203 MARCIO ANTONIO ALVES CORDEIRO
13475680814 MARCIO APARECIDO DA SILVA
12639623267 MARCIO GREICK RIBEIRO  
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13297583818 MARCIO LUIS DOS SANTOS MORAIS
12862122221 MARCO ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS
12409233939 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
12673034600 MARCOS EDUARDO DA SILVA
20161238992 MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA
16500048297 MARCOS PAULO DA SILVA
16369648192 MARCOS PAULO DE LIMA
16445917705 MARIA APARECIDA RICARDO
16495577509 MARIA KATIA RODRIGUES ALVES
12364246107 MARIA LUCIA APARECIDA DE BARROS
12099209008 MARIA LUCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
10705550610 MARIA LUCIA FEITOSA DE SOUSA
10845704084 MARIA LUCIA GONÇALVES LIMA
16369475034 MARIA RIBEIRO BENTO
16379449370 MARIA TEREZA DE ANDRADE
22819447480 MARILIA DOS SANTOS DE JESUS PASSOS
16369637360 MARINEIDE GOMES DOS REIZ
12400149307 MESSIAS APARECIDO NAZARETH
23612052515 NAOME ROSA LAMEU SATURNINO
20785126028 NATHALY MARIANE MONTEIRO
17016825785 NICIA MARIA BETOZZE RIBEIRO
23615919765 NOEMIA DA SILVA
10422158493 ODAIR ALENCAR BALBINO
12981638256 PATRICIA APARECIDA GAIA SALGADO AMARAL
13038048266 PAULO HENRIQUE GOMES
16544640329 PEDRO ANTONIO LISBOA FILHO
16682134704 RAFAEL REIS DE PAULA
16544674991 RAUL DE OLIVEIRA GONCALVES
20785068680 RAYRA ADAO ALVES MOREIRA
16656779159 RITA EFIGENIA SANTOS
12595112254 ROBSON JULIANO FORTUNATO DA SILVA
10820775433 ROGERIO FRANCISCO NUNES BARBOSA
16554714287 RONALDO BATISTA TEIXEIRA
16582577450 ROSA MARIA DOS SANTOS
17064376723 ROSANJELA DOS SANTOS
12866172819 ROSIMEIRE FERNANDES
23629973937 SAMUEL  DO AMARAL
12396961448 SEBASTIAO CAMILLO
12699634257 SHEILA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA
16621760435 SHEILA DE ALMEIDA SILVA
23612144649 SILVANA APARECIDA BORGES CARLOS
16583378958 SILVANA DOS SANTOS MOREIRA
12454774900 SILVANA MARIA DOS SANTOS
16554814168 SOLANGE CRISTINA RIBEIRO
20778568363 SONISLEINE DA SILVA MARCELONI  
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12275083237 SUELI DE OLIVEIRA LIMA
20375830949 TAINA APARECIDA SILVA
20785073730 TAMIRES APOLINARIO DA SILVA
23653126270 TATIANE DANIELE DA SILVA
12232458158 TERESA CRISTINA DA SILVA
16621200421 THIAGO DE MENDONCA SANTANA PINTO
16581000230 THIAGO MOREIRA NEVES
12670042690    TONI PETROCHELLI RODRIGUES
17040721544 TONY DE OLIVEIRA 
16664444977 VERA LUCIA DE MELO VASCONCELOS
16665567584 VERA LUCIA DIAS DE SOUZA CORREA
12957071233 VINICIUS PRATES FERNANDES
23600657867 VIVIANE APARECIDA DA SILVA
19004522347 VLADEMIR ROMEIRO DE PAULA
12459664437 WALTER DE LIMA
12907720262 WALTER VICTOR RODRIGUES DA SILVA
12689618232 WELINTON LUIZ DA SILVA AZEVEDO
16583762219 WELLINGTON DA COSTA MARIA
16583166713 WESLEY APARECIDO FLORIANO
12663421261 WEVERTON FERNANDES DE GODOI
12351655011 WILCEIA DE CASTRO ALVES
16544909220 WILLIANS RAFAEL PEREIRA PIRES
12705038258 WILSON DOS SANTOS CABRAL
12217891512 WILSON FERNANDES
12583947267 WILSON JOSE DE SOUZA
12541931168 ZULEIKA CLAUDINO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcus Vinicius Faria Carvalho 
Secretário de Habitação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA FPMP Nº 15, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
- FPMP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso I e §1°. do art. 30, da Lei 
Complementar nº 01/2004 c/c inciso I, §7º, art. 40 da Constituição Federal, considerando que o 
Município pode rever seus atos com base no parecer jurídico nos termos do Processo Externo nº 
33.838 de 19/11/2015.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar a nulidade da Portaria FPMP nº 13, de 21 de julho de 2016. 
Art. 2º Conceder o benefício de Pensão por Morte, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos 
proventos percebidos na data do óbito, a Sra. MARIA DO CARMO TEIXEIRA, em decorrência do 
falecimento em 15/11/2015 do companheiro Francisco Santiago Neto, linotipista, referência 106-E, 
servidor inativo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, aposentado nos termos da Portaria 
Geral nº 2234, de 04/03/1993 da Prefeitura.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de 
novembro de 2015.
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura

Suplente do Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA FPMP Nº 16, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
- FPMP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso I e §1°. do art. 30 da Lei 
Complementar nº 01/2004 c/c inciso I, §7º, art. 40 da Constituição Federal, considerando que o 
Município pode rever seus atos com base no parecer jurídico nos termos do Processo Externo nº 
9.792 de 01/04/2016.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar a nulidade da Portaria FPMP nº 14, de 21 de julho de 2016.
Art. 2º Conceder o benefício de Pensão por Morte, correspondente a 50% (cinquenta por cento) 
dos proventos percebidos na data do óbito a Sra. IZABEL NOGUEIRA SANTIAGO, em decorrência 
do falecimento em 15/11/2015 do cônjuge Francisco Santiago Neto, linotipista, referência 106-E, 
servidor inativo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, aposentado nos termos da Portaria 
Geral nº 2234, de 04/03/1993 da Prefeitura.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
abril de 2016.
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura

Suplente do Superintendente do FPMP

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO

A secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretario torna
público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos “pré selecionados” e
“suplentes” inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida que se encontram com
pendências de atualização em seu Cadastro Único.
É necessário que compareçam em caráter urgente no CIAS Centro – situado na
Rua: Euclides de Figueiredo, nº 92 – Alto do Cardoso (ao lado do restaurante 
Fazendinha / em frente à Rodoviária) 3643-1607 para atualização de Cadastro Único, 
o qual deverá ser feito de 2ª a 6ª feira, até o dia 20 de janeiro de 2017.
Após atualização, este documento deve ser apresentado na Secretaria de Habitação
junto com xerox dos documentos atuais da família (Renda / Endereço / Cad. Único).
Ficam os interessados devidamente notificados até a data solicitada que o não
comparecimento implicará na exclusão do candidato do referido Programa, para 
todos os fins de direito.
Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer na Secretaria de habitação
para atualização:
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cidade

Divulgação

Escolas da Rede Estadual recebem 
melhorias antes do início das aulas

EstudantEs 
podERão REnovaR 
contRatos FiEs a 
paRtiR do dia 16

Confira dicas para economizar e itens 
proibidos na lista de material escolar

AiAnDrA Alves MAriAno
***

As 33 escolas estadu-
ais de Pindamonhangaba 
estão passando por obras 
antes do início do ano leti-
vo de 2017.

Cada uma das unida-
des recebeu um repasse 
da secretaria de educa-
ção, para serviços de pre-
venção e reparos nos pré-
dios escolares. o valor por 
unidade é calculado a par-
tir do número de alunos 
matriculados. 

no total, o município 
recebeu r$ 190.107,54 
(cento e noventa mil cento 
e sete reais e cinquenta e 
quatro centavos).

Foram atendidas na 
cidade as unidades que 
atendem alunos do ensino 
Fundamental (Ciclo  ii) e 
ensino Médio. As unida-

des dos Centros estaduais 
de educação de Jovens e 
Adultos (CeeJA) também 
estão incluídas.

 “Durante todos este 
mês de janeiro, as escolas 
serão pintadas, passarão 
por pequenos reparos, 
corte de grama e limpeza 
para receberem os alu-
nos”, afirmou a dirigente 
regional de ensino, Gicele 
de Paiva Giudice. 

As obras já começaram 
na semana passada e, com 
o repasse, as escolas po-
dem contratar e acompa-
nhar serviços de pintura, 
troca de torneira, limpeza 
da caixa d’água, troca de 
vidros, janelas e esqua-
drias, instalação e manu-
tenção de ventiladores e 
bebedouros; consertos de 
bomba d’agua; serviços 
de hidráulica e elétrica; 

recarga de extintores de 
incêndio e manutenção de 
hidrante; entre outras me-
lhorias.  

Para intervenções de 
maior complexidade, 
que necessitam do acom-
panhamento de laudos 
e engenheiros - como a 
construção de quadras e 
ampliação de prédios -, 
a Diretoria regional de 
ensino realiza um proces-
so diferente, que envolve 
uma autorização feita pela 
Fundação para o Desen-
volvimento da educação 
(FDe).

em todo o estado, fo-
ram investidos pela se-
cretaria de educação, r$ 
34,7 milhões para essas 
melhorias nas escolas. 

o ano letivo na rede 
estadual de ensino come-
ça no dia 1º de fevereiro.

1. Álcool hidrogenado
2. Algodão
3. Bolas de sopro
4. Canetas para lousa
5. Carimbo
6. Copos descartáveis
7. Elastex
8. Esponja para pratos
9. Fantoche
10. Fita, cartucho ou tonner para 
impressora
11. Fitas adesivas
12. Fitas decorativas
13. Fitas dupla face
14. Fitilhos
15. Flanela
16. Giz branco ou colorido
17. Grampeador
18. Grampos para grampeador
19. Guardanapos
20. Isopor
21. Lenços descartáveis
22. Livro de plástico para banho
23. Maquiagem
24. Marcador para retroprojetor
25. Material de escritório
26. Material de limpeza
27. Medicamentos
28. Palito de dente
29. Palito para churrasco
30. Papel higiênico
31. Pasta suspensa
32. Piloto para quadro branco
33. Pinceis para quadro
34. Pincel atômico
35. Plástico para classificador
36. Pratos descartáveis
37. Pregador de roupas
38. Produtos para construção 
civil (tinta, pincel, argamassa, 
cimento, dentre outros)
39. Sacos de plástico
40. Talheres descartáveis
41. Cola para isopor
Exemplos de itens que podem 
ser solicitados, mas com restri-
ções (a partir de 2 anos)
1. Colas em geral (no máximo 
1unidade branca e colorida de 
até 1litro, a partir do maternal)
2. Envelopes (no máximo 10 uni-
dades na educação pré-escolar)
3. Lã (no máximo 1 rolo pequeno)
4. Papel ofício ou A4 – 1 resma 
(500 folhas)
5. Argila / massinha (até 1 kg a 
partir do maternal)
6. Bastão de cola quente (até 1 
saco com 50 unidades)
7. Cordão / barbante (1 rolo 
pequeno)
8. Pendrive/CD/DVD (1 unidade 
para retornar aos pais)
9. Emborrachados E.V.A. (8 
folhas – 2 folhas de cada cor)

10. TNT  (até 1 m)
11. Palito de picolé (saco com 
até 50 unidades)
12. Papel ofício colorido ou 1 
caixa de color set
13. Trincha 12 mm (2 unidades)
Lista exemplificativa anual de 
material de artes de uso em sala 
de aula
1. Barbante grosso – 1 rolo 
pequeno
2. Caixa de gizão de cera - 2 
caixas com 12
3. Caixa giz de cera tijolinho- 1 
caixa
4. Cola branca - 1 litro
5. Cola colorida azul - 1 tubo de 
250 ml
6. Cola colorida vermelho -1 
tubo de 250 ml
7. Cola colorida verde - 1 tubo 
de 250 ml
8. Cola colorida amarelo - 1 tubo 
de 250 ml
9. Durex colorido azul -2 unida-
des pequenas
10. Durex colorido vermelho - 2 
unidades pequenas
11. Durex colorido verde -2 
unidades pequenas
12. Durex colorido amarelo - 2 
unidades pequenas
13. EVA azul - 5 unidades
14. EVA vermelho -5 unidades
15. EVA verde - 5 unidades
16. EVA amarelo - 5 unidades
17. Guache azul - 1 unidade de 
500 ml
18. Guache vermelho -1 unidade 
de 500 ml
19. Guache verde - 1 unidade de 
500 ml
20. Guache amarelo- 1 unidade 
de 500 ml
21. Massinha azul -1 caixa de 
160 g
22. Massinha vermelha -1 caixa 
de 160 g
23. Massinha verde -1 caixa de 
160 g
24. Massinha amarela -1 caixa 
de 160 g
25. Palitos de picolé - 1 saco 
com 50 unidades
26. Papel cartão branco - 5 
folhas
27. Papel Crepon - 5 rolinhos 
(cores variadas)
28. Papel pardo - 10 folhas
29. Papel 40 kg branco- 5 folhas
30. Trincha 12 mm - 5 unidades
Observação: os itens 21, 22, 23 
e 24 podem ser trocados por 4 
caixas de massinha colorida de 
160 g cada uma.

enquanto crianças 
e adolescentes ainda 
aproveitam as férias, os 
pais já se preocupam 
com a compra do mate-
rial escolar para a vol-
ta às aulas. e nas lojas 
vão encontrar preços 
maiores que os do ano 
passado. Pesquisa feita 
pela Fundação Procon 
de são Paulo (Procon
-sP) com cerca de 200 
itens mostra um au-
mento de 12,97% nos 
preços.

Com a lista na mão, 
a recomendação é pes-
quisar, pois é grande a 
diferença de preços en-
tre os estabelecimentos 
comerciais. A pesquisa 
mostra variação de va-
lor de até 457% para 
um mesmo produto.

Mas antes mesmo de 
sair às compras, os pais 
devem ficar atentos 
aos produtos que com-
põem a lista do mate-
rial escolar distribuída 
pelas instituições. É 
proibida por lei a inclu-
são de material de uso 
coletivo como produtos 
de limpeza, papel higi-
ênico, copos descartá-
veis, giz, apagador, eti-
quetas, fitas adesivas, 
isopor, grampeador e 
envelope.

“se na lista de mate-
rial constar esse tipo de 
produto os pais devem 
procurar a escola, in-
formar que conhecem 
a legislação e que isso 
não pode ser cobrado, 
conforme previsto em 
lei. se ainda assim o co-
légio persistir, ele deve 
procurar um órgão de 

defesa do consumidor, 
com a lista em mãos, e 
fazer a reclamação”, re-
comenda a supervisora 
de pesquisas do Pro-
con-sP, Cristina Mar-
tinussi.

As escolas também 
não podem exigir que 
a aquisição do material 
seja feita no próprio es-
tabelecimento, indicar 
a marca dos produtos 
pedidos ou papelarias 
de preferência. A única 
indicação de lojas per-
mitida é para os unifor-
mes.
Pesquisar os preços

A pesquisa feita pelo 
Procon-sP levantou os 
preços de 214 produtos 
escolares em estabele-
cimentos da capital em 
dezembro do ano pas-
sado e comparou com 
o que foi cobrado no 
final de 2015. A maior 
diferença de preço en-
contrada (de 457%) foi 
no lápis preto que era 
vendido de r$ 0,35 a 
r$ 1,95.

Cristina Martinussi 
sugere que antes de ir 
às lojas os pais procu-
rem fazer pesquisa por 
telefone e pela inter-
net. e alerta que uma 
loja pode ter variação 
grande no preço de um 
produto quando com-
parada às demais, mas 
ser uma opção atrativa 
quando levado em con-
ta o conjunto dos pro-
dutos da lista escolar.
Compras coletivas

Comprar produtos 
em grandes quantida-
des pode garantir des-
contos. Para isso, os 

pais podem se reunir 
em grupos e negociar 
preços menores com o 
estabelecimento. Con-
vencer as crianças a 
não optarem por mate-
riais com personagens 
ou acessórios licencia-
dos que costumam ter 
preços mais altos tam-
bém é importante para 
não gastar além do de-
sejado.

outra dica do Pro-
con-sP para economi-
zar é verificar o que é 
possível ser reapro-
veitado do ano letivo 
anterior, como esto-
jos e dicionários, por 
exemplo. o instituto 
de Defesa do Consu-
midor (idec) sugere a 
organização de feiras 
de trocas de artigos es-
colares em bom estado 
entre amigos e vizinhos 
e a aquisição de livros 
usados em sebos e pela 
internet. o instituto 
alerta que a escola só 
pode recomendar que o 
estudante não reutilize 
um livro usado por um 
irmão mais velho se a 
edição estiver desatua-
lizada.

Material de
 uso coletivo

A proibição para as 
escolas pedirem mate-
rial de uso coletivo está 
determinada pela lei 
12.886/13 e para aju-
dar os pais a tirarem 
dúvidas sobre quais são 
esses itens o Procon do 
rio de Janeiro elabo-
rou uma lista que traz 
exemplos de materiais 
que não podem ser so-
licitados pelas escolas. 

conFiRa a lista do pRocon

Os estudantes poderão re-
novar os contratos do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
a partir do dia 16 de janeiro, se-
gundo o Ministério da Educação 
(MEC). Os aditamentos são feitos 
pela internet, no Sistema Informa-
tizado do Fies (SisFies).  A renova-
ção vale somente para contratos 
formalizados até 31 de dezembro 
de 2016. As novas inscrições estão 
previstas para fevereiro.

Os contratos do Fies devem 
ser renovados a cada semestre. 
O pedido de aditamento é feito 
inicialmente pelas faculdades e, 
em seguida, os estudantes de-
vem validar as informações inse-
ridas pelas instituições no SisFies. 
Desde segunda-feira (9), as insti-
tuições de ensino superior devem 
cadastrar os dados dos estudan-
tes beneficiados pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
Após essa etapa, os estudantes 
devem entrar no sistema e con-
firmar os dados. O prazo para as 
instituições inserirem os dados 
dos estudantes vai até o dia 30 
de abril.

No caso de aditamento não 
simplificado, quando há alteração 
nas cláusulas do contrato, como 
mudança de fiador, por exem-
plo, o estudante precisa levar a 
documentação comprobatória ao 
agente financeiro para finalizar a 
renovação. Já nos aditamentos 
simplificados, a renovação é for-
malizada a partir da validação do 
estudante no sistema.

Evitar problemas
A abertura do SisFies para 

os aditamentos foi uma das pri-
meiras medidas anunciadas este 
ano pelo Ministério da Educação 
(MEC). A intenção é evitar os 
problemas que ocorreram no ano 
passado. No segundo semestre 
de 2016, as renovações dos con-
tratos, que geralmente ocorrem 
no início do semestre, só pude-
ram ser feitas a partir de outubro, 
devido a atrasos de pagamentos. 
De acordo com o MEC, cerca de 
98% dos estudantes consegui-
ram renovar o financiamento, o 
que totalizou um orçamento de 
R$ 8,6 bilhões.

O Fies oferece financiamento 
de cursos superiores em institui-
ções privadas a uma taxa de ju-
ros de 6,5% ao ano. O aluno só 
começa a pagar a dívida após a 
formatura. O percentual do cus-
teio é definido de acordo com o 
comprometimento da renda fa-
miliar mensal bruta per capita do 
estudante. Atualmente, mais de 2 
milhões de estudantes participam 
do programa.

Divulgação / imagem ilustrativa

Em todo o Estado, foram investidos pela Secretaria de Educação, R$ 34,7 
milhões para melhorias nas escolas
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Tribuna do Norte
história

pindamonhangaba

Quando os 
paralelepípedos 
vieram embelezar 
as históricas 
ruas da ‘Princesa’
Uma série de obras públicas realizadas pela Prefeitura 
nos primeiros anos da década de 30, trouxeram  
consideráveis melhorias ao município. Preocupação 
maior foi com a região central da cidade

De uma edição do se-
manário ‘A Cidade’, 
um dos extintos jor-
nais que já divulga-

ram a Princesa do Norte, fo-
mos encontrar, em matéria de 
primeira página, a divulgação 
de uma série de obras, a maio-
ria urbanas, realizadas pela 
Administração Municipal, o 
prefeito era o José da Silva An-
drade, mas os serviços haviam 
sido iniciados na gestão ante-
rior, a do Dr. Adolpho de Cam-
po Maia.

A matéria é iniciada com 
uma comparação entre a Pin-
da de antes e a daquele ano 
de 1935, chegando à conclu-
são que a cidade se encontra-
va “sensivelmente melhorada, 
não somente naquilo que se 
referia ao seu aspecto urbano, 
mas também no referente às 
coisas do município e das fi-
nanças municipais”.

Das obras realizadas na 
cidade, o jornal dá destaque 
para o calçamento da parte 
central, que compreendia o 
Largo da Matriz e a rua Depu-
tado Claro César (que na época 
se chamava rua Sete de Setem-
bro) até  o entroncamento com 
a rua dos Andradas (início da 
praça Monsenhor Marcondes). 
Segundo o redator, com planos 
de prosseguir o calçamento 
dos trechos de maior trânsito 
das ruas Bicudo Leme e dos 
Andradas e da avenida Jorge 
Tibiriçá.

No calçamento do Largo 
da Matriz e rua Deputado 
Claro César haviam sido uti-
lizados 29.000 paralelepípe-
dos para concluir 1.743 m2 de 
obra, serviço  que havia sido 
iniciado e concluído na admi-
nistração do Dr. Adholfo de 
Campos Maia.  

Também tinham recebido 
calçamento, um total de 232 
metros de obras, o cruzamen-
to  da rua dos Andradas com 
a avenida Coronel Fernando 
Prestes (que na época chama-
va-se avenida João Pessoa) 
e o cruzamento desta com a 
Gustavo de Godoy e Jorge Ti-
biriçá. 

Aterros, 
apedregulhamento, 

meio-fio, bueiros e tubos

Com aterros e aplicação de 
pedregulho haviam sido bene-
ficiadas as seguintes vias pú-
blicas: rua Dr. João Ribeiro, 
Bicudo Leme (parte baixa), An-
dradas (apenas um trecho), Ru-
bião Júnior (trecho). Gregório 
Costa (trecho), avenida Jorge 
Tibiriçá, rua João Romeiro, Ro-
drigo Lobato, Vinte Quatro de 
Outubro (estamos pesquisando 
que rua era essa), Prudente de 
Morais, avenida Fernando Pres-
tes e travessa do Mercado (rua 
José Martiniano Ferraz).

O total de 1.949 metros de 
meio-fio tinham sido feitos nas 
ruas Dr. João Romeiro, Andra-
das, Rubião Júnior, Rodrigo 
Lobato, Sete de Setembro, Bi-
cudo Leme, Prudente de Mo-
rais, Campos Salles, Francisco 
Glicério, avenida Fernando 
Prestes, travessa do Mercado 
e travessa  Visconde de Pinda-
monhangaba.

Na avenida Fernando Pres-
tes, e nos cruzamentos da rua 
Gustavo de Godoy com a tra-
vessa do Mercado e com a Jor-
ge Tibiriçá, haviam sido feitos  
35 metros de bueiros. 

Na rua Rubião Júnior a 
melhoria também foi  no ser-
viço de captação de águas plu-
viais. Ali aplicaram 20 tubos 
(de 0,80cm de diâmetro) de 
cimento armado.

Reparação de estradas e 
construção de pontes 

Prosseguindo, o redator re-
lembra que a Prefeitura vinha 
mantendo serviços de manu-
tenção na antiga estrada São 
Paulo/Rio com os respectivos 
cantoneiros (empregados res-
ponsáveis pelos referidos servi-
ços). Os mesmos trabalhos tam-
bém eram realizados na estrada 
que ligava Pinda a São Bento do 
Sapucaí, no trecho compreen-
dido entre o Piracuama ou Raiz 
da Serra até Eugênio Lefreve, no 
entrocamento da estrada de São 
Bento a Campos do Jordão.

Registrava também serviços 
de reparação de estrada na via 
de ligação da cidade ao bairro 
do Crispim e no trecho com-
preendido entre a ponte do rio 
Paraíba até o Km 4 da estrada 
que liga Pinda a Campos.

A prefeitura também cons-
truíra pontes no bairro do Ma-
çahim, na estrada do Ribeirão 
Grande, bairro do Socorro e 
bairro do Cantagallo, e refor-
mado as já existentes no Bom 
Sucesso, Cruz Pequena, Pira-
cuama, Mandu e Ipiranga. 

A medição e demarcação 
de todas as estradas do muni-
cípio também era mencionada 
pelo redator do ‘A Cidade”, 
destacando que tal iniciativa  
que trazia muitas vantagens 
para a administração munici-
pal, jamais havia sido cogita-
da pelas administrações ante-
riores.  

Serviços de 
reformas no ginásio

O prédio do Ginásio Muni-
cipal (funcionava no Palacete 
Visconde da Palmeira, atual 
sede do Museu D. Pedro I e 
Dona Leopoldina) também re-
cebera melhorias.  Naquele es-
tabelecimento, registra o reda-
tor, “...foram mandados fazer 
pela Prefeitura, algumas mo-
dificações em suas salas, pin-
tura em 5 cômodos, limpeza 
em uma parte do edifício, la-
drilhamento de alguns cômo-
dos, conserto em 150 carteiras, 
confecção de 61 estrados  e vá-
rios  outros reparos.” 

Sobre essa obra de reforma, 
cabe a observação que embora 
tais serviços possam ter sido 
necessários naquele momento 
do município, contribuíram 
na descaracterização de uma 
construção datada do século 
XIX.  

No ínicio deste século 
(XXI), o palacete foi finalmen-
te reinaugurado. Passou por 
um período de obras e, ainda 
que não tenha sido uma res-
tauração propriamente dita, 
resgataram o possível das ca-
racterísticas de origem.

tudosobrepedras.blogspot.com

Com as melhorias, o município apresentou 
sensível diferença no aspecto urbano

Veio uma gota do céu
e disse à gota de pranto:
“- Que vale teu doce encanto,
comparado com o meu?

Eu venho d’entre vapores
celestes do firmamento,
trazer vida e alento
às suavíssimas flores.”

E com sarcasmo profundo
disse a lágrima sem pejo:
“- Eu, com a esperança rejo
as sagradas leis do mundo,

Tu reclinada no véu
que a branca nuvem encerra,
tu desces do céu à terra;
eu subo da terra ao céu!”

poema republicado no 
jornal Tribuna do norte, em 
seu primeiro ano de exis-
tência,   (não trazia o nome 
do autor) com a seguinte 
referência: “Com o título 

‘duas perólas’ e a indicação 
de traduzido do espanhol, 
publicou-se em um jornal 
da Corte (no caso, o rio de 
janeiro) a mimosa poesia 
que segue...”   

Aldiaria.bloggspot.com

* * *           * * *           * * *
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