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PÁGINA 4

PASTOR CLÁUDIO 
DUARTE MINISTRA 
SEMINÁRIO NA REGIÃO

O bairro do Araretama tem, 
desde o último dia 29 sua Miss. 
Carolaine Amanda Goulart foi a 
escolhida pelos jurados, entre as 11 

candidatas concorrentes. Além da 
faixa e da coroa, a moradora do 
bairro ganhou R$ 1.000 e diversos 
prêmios.

Motorista 
que somar 20 
pontos terá 
CNH suspensa 
por 6 meses

“Animacão Legal” agita Bosque da Princesa

Pinda participa 
de reunião sobre 
“Rota da Luz”

Concurso elege Miss Araretama pela primeira vez

PÁGINA 4

Chegada do “Bom Velhinho” 
no shopping acontecerá de 
helicóptero, com atividades 
a partir das 13 horas

“PAPAI NOEL” 
desembarcará em 
Pinda no domingo

Será em clima de confra-
ternização e diversão que o 
“Papai Noel” aterrissará no 
Shopping Pátio Pinda no do-
mingo (5), de helicóptero.

As atrações serão no espa-
ço coberto do estacionamento, 
com distribuição de pipoca e 
algodão-doce, além de brin-
quedos infl áveis, caricaturas, 

personagens, show infantil, 
corais e mutirão da saúde. A 
chegada do “Bom Velhinho” 
está marcada para às 16 horas. 

O pastor e palestrante Cláu-
dio Duarte estará no Vale do 
Paraíba no dia 4 de novembro 
(sábado) promovendo o semi-

nário “A Família Pede Socorro”. 
O evento será no Clube da Asso-
ciação de Taubaté, a partir das 
20 horas.

Com bom humor, pastor aborda assuntos relevantes

Divulgação

Divulgação

Divulgação

PÁGINA 5

ESPECIAL 
“MÊS DAS CRIANÇAS”

Con� ra na última 
reportagem da série, 
como abordar a Educação 

PÁGINA 9

PÁGINA 7

PÁGINA 5

como abordar a Educação 
Financeira 
para as 
crianças 
em casa

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Carolaine Amanda foi a escolhida entre as 11 candidatas ao título



Editorial

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 1º de novembro de 2017

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  
RGD-Comunicação S/C Ltda - Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana 
- CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: 
rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Voluntários da Novelis 
promovem revitalização da Apae

FERNANDO DE AZEVEDO: UM HOMEM DE PENSAMENTO

A História Educacional Brasi-
leira deve muito à atuação 
de grandes  mestres. Entre 

eles, merece um lugar de destaque o 
mineiro de São Gonçalo do Sapucaí 
- FERNANDO DE AZEVEDO, um 
iluminado, um pioneiro que partici-
pou do Manifesto pela Escola Nova 
(1930), ao lado de Anísio Teixeira 
(outro Grande Baluarte da Educa-
ção Brasileira), e foi um dos funda-
dores da Universidade de São Paulo 
(USP), diretor da Faculdade de Filo-
sofi a e o primeiro ocupante da Cá-
tedra de Sociologia da referida Uni-
versidade. Atuou no jornalismo, na 
Crítica Literária, fundou a Associa-
ção Brasileira de Educação (1924) e 
a Biblioteca Pedagógica Brasileira. 
Foi Secretário de Educação e Saú-
de do Estado de São Paulo, autor de 
extensa obra e pertenceu às acade-
mias Paulista e Brasileira de Letras. 
Entre tantos livros escritos, merece 
destaque especial; ”A Educação e 
seus Problemas (Editora Nacional, 
1937) , um abrangente estudo sobre 
a Educação Brasileira, em que o au-
tor discute a renovação educacional, 
o papel da mulher brasileira na so-
ciedade, e a Educação Nova.

Fernando de Azevedo era um 
homem meticuloso e organizado, 

provam essa afi rmativa os dez volu-
mes de seu arquivo pessoal (doado 
ao Instituto de Estudos Brasileiros), 
com sete mil matérias, publicadas 
em jornais da época, contendo ar-
tigos sobre a sua histórica adminis-
tração frente à Diretoria de Educa-
ção Pública do Distrito Federal (Rio 
de Janeiro). Era um homem obse-
cado pelo trabalho e obstinado, lu-
tando tenazmente pelos seus ideais, 
pela Educação Brasileira. Segundo o 
eminente crítico literário, professor 
e escritor Antonio Cândido, que foi 
seu assistente na USP, FERNANDO 
DE AZEVEDO foi um homem de 

pensamento, “Um exemplar raro de 
homem que gostava da responsabi-
lidade, cuja lucidez era aguçada, não 
embotada pelas difi culdades”.

Homem com múltiplos interes-
ses intelectuais, para quem nada do 
que é humano lhe era estranho, es-
creveu de educação física às ciências 
sociais; transitou pela psicologia e 
sobretudo, como já referi anterior-
mente, pela educação. Entre os seus 
25 livros fi guram entre outros: Pricí-
pios de Sociologia (1935), Sociologia 
Educacional (1940) e A Educação na 
encruzilhada (1937).

Íntegro, humanista na verda-
deira acepção do termo, para ele 
“O humanismo não está na maté-
ria que ensinamos (seja qual for, 
letras ou ciências sociais), mas, no 
espírito que anima no ensino de 
qualquer disciplina e na maneira de 
ensiná-la”. Sem sombras de dúvi-
da, FERNANDO DE AZEVEDO, foi 
um homem insigne, e como afi rmou 
Antonio Cândido: ”Possuía a retidão 
escarpada dos lutadores e a ternura 
afetuosa dos grandes corações”. No 
momento atual, na grande crise eco-
nômico-social que vivemos, e sobre-
tudo de inversão de valores, em ple-
no século XXI, esse Excelso Mestre 
continua iluminando caminhos!

Internet

Pelo sexto ano consecu-
tivo, a Novelis, promoveu o 
“Mês de Voluntariado”, que 
acontece em todas as uni-
dades da empresa, presente 
em 10 países. O programa 
mobilizou cerca de 180 vo-
luntários, entre profi ssionais, 
familiares e demais interes-
sados em Pindamonhangaba 
no dia 21 de outubro. As 
ações de voluntariado são 
voltadas para transforma-
ções positivas nas comuni-
dades em que a Novelis atua 
e são defi nidas com base nos 
pilares de segurança, educa-
ção e reciclagem.

Em Pinda, onde a Nove-
lis abriga o maior centro de 
laminação e reciclagem da 
América do Sul, os voluntá-
rios visitaram a Apae, insti-
tuição voltada ao atendimen-
to pedagógico e técnico para 
a reabilitação de pessoas com 
defi ciência. A ação realizou 
melhorias no local, como a 
pintura de corredores e área 
externa, troca de portas de 
banheiro danifi cadas, ma-
nutenção de computadores, 
demarcação para extinto-
res de incêndio e demais 
sinalizações de segurança, 
catalogação de documentos, 

plantio de fl ores e legumes, 
reparos elétricos, atividades 
de recreação e robótica com 
os atendidos e revitalização 
do parque infantil. 

De acordo com Eunice 
Lima, diretora de Comuni-
cação e Relações Governa-
mentais da Novelis América 
do Sul, as ações do Mês de 
Voluntariado refl etem a 
preocupação da empresa 
em pensar globalmente e 
atuar localmente. “As revi-
talizações que promovemos 
representam uma grande 
melhoria para as pessoas 
que frequentam instituições 
como a Apae. Com inicia-
tivas como essa, pretende-
mos também disseminar 
a prática do voluntariado 
entre nossos funcionários 
e comunidades onde atua-
mos”, ressalta a diretora.

O “Mês de Voluntariado” 
faz parte do Novelis Comu-
nidade, programa global de 
responsabilidade social da 
Empresa que no último ano 
fi scal investiu mais de US$4 
milhões em apoio a causas 
globais e locais. Além de Pin-
damonhangaba, a empresa 
também promoveu ações em 
São Paulo e Santo André.

Voluntários cuidam da horta da Apae

Alegria do Natal

O “Mês das Crianças” acabou, mas as atrações 
para os pequenos seguem na cidade. Aos pais 
que gostam de levar as crianças para a tão 

aguardada chegada do “Bom Velhinho”, o evento será 
no próximo domingo (5), no Shopping Pátio Pinda, com 
atividades a partir das 13 horas.

De acordo com a assessoria do shopping, haverá 
distribuição de pipoca e algodão-doce, além de brin-
quedos infl áveis, caricaturas, personagens, show 
infantil, corais e mutirão da saúde. 

Esta é uma época do ano em que as lojas investem 
em decorações natalinas de “encher os olhos”. Os artis-
tas abusam da criatividade e trazem para os comércios 
bonecos e ursos de pelúcia gigantes, além de árvores de 
natal coloridas e alegres. 

Com todo esse investimento, a proposta é ver o au-
mento nas vendas e a circulação do dinheiro – ações 
tão importantes para fomentar a economia local e 
regional. Alguns também apostam nas confraterni-
zações de fi m de ano para lucrar com os buff ets e as 
festas; e assim, desfrutarem da alegria proporciona-
da pelo período natalino. 

Este ainda não é aquele “Papai Noel” que fi ca na 
praça Monsenhor Marcondes e faz a alegria da garo-
tada, mas como criança não escolhe diversão, vale o 
sorriso delas. Bom feriado!

Internet

Satirizar “os maiores 
comedores de içá do mun-
do, os criadores do boli-
nho caipira e os maiores 
tomadores de cachaça do 
planeta”: o povo vale-pa-
raibano. É isso que faz o 
artista Júnior Guimarães, 
do “Tapa Olho Experimen-
tal”. Para continuar esse 

trabalho e fazer a nova 
temporada de vídeos em 
2018 ele lançou uma cam-
panha de fi nanciamento 
coletivo, que está chegan-
do ao fi m.

Se você ainda não aju-
dou, participe, faça sua 
doação e não deixe este 
humor morrer! Quem par-

ticipar ainda pode ganhar 
brindes como caneca, ca-
miseta ou chaveiro. 

Site: https://www.
kickante.com.br/…/2o-
temporada-de-tapa-olho
-exp…  

Mais informações na 
fanpage do “Tapa Olho 
Experimental”.

ÚLTIMA SEMANA PARA AJUDAR NA 
CAMPANHA DO “TAPA OLHO EXPERIMENTAL”
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Escola cria webrádio 
para trabalhar 
educação ambiental

“Outubro Rosa” encerra 
programação com atividades 
em Moreira César

Subprefeitura comemora “Dia do Servidor Público”

REP ENSINA SOBRE AS 
PROPRIEDADES DA CALÊNDULA

Os alunos do Ensino 
Fundamental II da Esco-
la Estadual “ Prof. João 
Martins de Almeida, estão 
neste ano de 2017, parti-
cipando do projeto “Plu-
gadinho”, que trabalha 
princípios da Educomuni-
cação Sócioambiental.

Para solidifi car as 

ações, essa ‘turminha’ re-
cebeu a professora Adria-
na Alexandrina Nogueira 
Miranda Picca, do projeto 
Casa Verde, onde pude-
ram conhecer os trabalhos 
desenvolvidos na cidade 
e sua importância para o 
meio ambiente.

Dando continuidade 

ao aprendizado, a escola 
também fez uma visita às 
dependências do projeto 
Casa Verde, na Vila São 
Benedito, onde foi opor-
tunizada a montagem de 
uma maquete do Vale do 
Paraíba e puderam brin-
car com os jogos pedagó-
gicos.

 Esse projeto nasceu 
oriundo de um já existente 
na escola, voltado para alu-
nos de Ensino Médio que 
tem por objetivo aproximar 
os alunos do mercado de tra-
balho, e o domínio das novas 
tecnologias na educação.

“Plugadinho” é minis-
trado por alguns alunos do 

ensino Médio que se vo-
luntariam para ensinarem 
os colegas menores a ma-
nusearem equipamentos e 
se expressarem através do 
veículo rádio. O projeto é 
acompanhado pelo profes-
sor Matheus Oliveira Vieira, 
psicopedagogo que faz as 
intervenções adequadas em 

todo o processo de produ-
ção e edição dos programas.

Para conhecer um pou-
co mais sobre o projeto e 
acompanhar o trabalho 
realizado pelos alunos, 
basta acessar o site: HT-
TPS://escolajmapinda.
blogspot.com.br/p/pluga-
dao.html.

Após 31 dias de 
programação, a cam-
panha “Em Outubro, 
Pense Rosa”, termi-
nou na terça-feira (31), 
em Pindamonhanga-
ba. Contêiner com in-
formações, exames e 
testes, atividades es-
peciais nos postos dos 
bairros, passeio ciclís-
tico, shows e muito 
mais fizeram parte da 
conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de 
mama e cólo de útero.

Na terça-feira, a As-
sociação de Hipertensos 
e Diabéticos Terapia e 
Lazer Pró-Saúde de Mo-
reira César comandou a 
“Caminhada Rosa”, que 
teve concentração no 
Recinto São Vito. A As-
sociação é liderada por 
Ana Maria de Carvalho 
e funciona há 18 anos, 
organizando, ao longo 

do ano, ações de lazer e 
de saúde voltadas para o 
público idoso.

Abrilhantando esta 
ação, a participação do 
grupo de coreografi a da 
melhor idade da Semelp 
e Lazer  e a fanfarra do 
Jataí. O evento contou 
ainda com a participa-
ção dos alunos da Es-
cola Estadual Deputado 
Claro César, Escola Art 
Toledo e da Escola Es-
tadual Rubens Zamith, 
além da equipe da UBS 
Azeredo.

O grupo se reuniu no 
Recinto e saiu pelas ruas 
para uma caminhada 
que contou com a pre-
sença de representantes 
da Secretaria de Saúde e 
do Conselho de Defesa 
da Mulher. Ao longo da 
“Caminhada Rosa” foi 
destacada a necessida-
de e a importância de se 

falar em prevenção do 
câncer de mama tanto 
nas mulheres quanto 
nos homens e do autoe-
xame, que deve ser feito 
para que se detecte al-
guma anormalidade que 
possa ser tratada.

O último evento da 
programação do “Outu-
bro Rosa” deste ano foi 
a Missa Rosa, realizada 
às 16 horas, na igreja 
Matriz de São Vicente 
de Paulo.

A prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, Fundo Social de 
Solidariedade e Conse-
lho Municipal de De-
fesa da Mulher se uni-
ram para a realização 
das ações, com apoio 
da Funvic, do Instituto 
Fênix, da ONG Missio-
nários da Colheita Final 
e da ONG GAPC, entre 
outros parceiros. 

O Cpic (Centro de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares), nesta segun-
da-feira (30), abordou as 
propriedades medicinais 
da calêndula ofi cinalis.

A planta possui diversos 
benefícios, usada na medi-
cina popular no tratamento 
de infecções e na indústria 
de cosméticos auxiliando 

na remoção de manchas e 
nos cuidados com cicatri-
zes, além de outros proble-
mas relacionados à pele.  

A REP é um projeto que 
se tornou referência no 
País sobre a importância de 
conhecer e estudar plantas 
medicinais, que auxilia nos 
cuidados de doenças de 
forma natural.

O evento é gratuito e 
destinado aos profi ssionais 
da área da saúde e interessa-
dos em geral. A REP retorna 
no dia 27 de novembro, com 
o estudo da babosa.

Para participar, é só 
comparecer na sede do 
Cpic, (rua Albuquerque 
Lins, 245) em frente ao 
prédio da Receita Federal.

A Subprefeitura de Mo-
reira César realizou, na ma-
nhã do dia 27 de outubro, 
um café da manhã para os 
funcionários em comemo-
ração ao “Dia do Servidor 
Público”. O evento começou 

com uma palestra com o 
tema “Como Ter uma Men-
te de Sucesso”, com o coach 
Gustavo Senra, e logo após 
foi realizado um sorteio de 
brindes para os funcioná-
rios, seguido de um café da 

manhã  e do tradicional bolo 
dos aniversariantes do mês.

O evento contou com 
cerca de cem funcionários 
da Subprefeitura, e obte-
ve ajuda do comércio local 
com os brindes sorteados. 

Este tipo de palestra vem 
sendo uma marca da nova 
administração que a cada 
três meses faz um momen-
to de treinamento e motiva-
ção com seus funcionários.

Segundo o subprefeito 

do Distrito de Moreira Cé-
sar, Nilson Luis de Paula 
Santos, “essa ação é muito 
importante pois capacita os 
servidores, os faz sentirem-
se valorizados e acaba apro-
ximando a todos”.

Os participantes 
aprenderam 
a fazer uma 
tintura com 
álcool de 
cereais e 
calêndula para 
utilização em 
problemas de 
pele

Divulgação

Divulgação

O projeto alia o desenvolvimento de uma webrádio com assuntos 
relacionados à educação ambiental

Divulgação
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COLABOROU COM O TEXTO
 JENNIFER GONÇALVES

O “4° Animacão Legal” – Edi-
ção Rosa aconteceu no último  
sábado (28), no Bosque da Prin-
cesa. O evento integrou a pro-
gramação de conscientização do 
“Outubro Rosa”, por isso todos 
foram convidados a vestirem a 
cor para representar o apoio a 
causa. Além da conscientização 
sobre o câncer de mama, todas 
as edições do evento buscam es-
timular a adoção responsável e 
os cuidados com os animais.

Este ano cinco ‘cãezinhos’ do 
Abrigo Municipal de Animais 
ganharam um novo lar com as 
adoções realizadas no local. 

O tradicional desfi le foi o 
ponto alto do evento, 26 pesso-
as se inscreveram e os vencedo-

O bairro do Araretama ele-
geu, no último domingo (29) 
sua Miss. Carolaine Amanda 
Goulart foi a escolhida pelos 
jurados, entre as 11 candidatas 
concorrentes. Além da faixa e 
da coroa, a moradora do bairro 
ganhou R$ 1.000 e diversos prê-
mios.

Carolaine, que já participou 
de outros concursos de beleza 
da cidade, comemorou o título 
e faz planos para o futuro. “Me 
preparei muito para esse dia e 
estou muito feliz e honrada em 

“Animacão Legal” 
agita Bosque da 
Princesa

Araretama 
elege sua Miss

FESTIVAL DE MÚSICA É DESTAQUE DO “OUTUBRO ROSA”

res foram: na categoria Mister 
Pet foi o Bartolomeu com a sua 
dona Julia Campiotto, já a Lady 
Gaga, da Sueli, foi eleita a Miss 
Pet. O título de Mais Simpático 
foi para o Pandeiro, do Tiago 
Moreira Costa, e a Princesa, do 
Jair Moreira, foi eleita a Queri-
dinha da Galera.

 “O evento foi um sucesso. O 
‘Animacão’ é uma maneira de 
aliar um evento divertido e fami-
liar com assuntos importantes, 
como a conscientização do câncer 
de mama e a adoção de animais. 
Esses assuntos merecem atenção 
e fi co muito feliz com a partici-
pação do público que se envolve 
com a causa e faz com que o even-
to seja o melhor possível”, co-
menta o coordenador de eventos 
da prefeitura, Ricardo Flores. O momento mais aguardado do “Animacão Legal” é o desfi le dos pets

representar o bairro onde moro. 
Espero ter outras oportunida-
des e, se houver a possibilidade 
de representar a cidade num 
concurso no ano que vem, eu 
gostaria muito”, destacou ela.

Além de Carolaine, foram es-
colhidas e premiadas as candi-
datas Caroline Siqueira e Rafae-
la Guedes (Princesas) e Deborah 
Vitória e Carla Cristina (Musas). 

O evento, promovido por 
Allan Fernandes e Eli Estevam, 
aconteceu no centro comunitá-
rio do bairro.

A vencedora Carolaine Amanda (centro) ao lado dos organizadores do evento e das outras 
candidatas premiadas

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

A programação de domin-
go (29) em conscientização ao 
“Outubro Rosa” teve ativida-
des promovidas no Parque da 
Cidade. Foi realizado o “Festi-
val Márcia Lima”, que contou 
com apresentações artísticas e 
ações benefi centes com o intuito 
de conscientizar a população 
sobre a importância de realizar 
exames preventivos contra o 
câncer de mama para que haja 
diagnóstico precoce.

O festival teve como objetivo 
ajudar as entidades “Casa Ges-
to – Maria Helena Salgado” 
e “Casa Recomeço”, que aten-
dem a população carente em 
tratamento contra o câncer. O 
público contribuiu doando ali-
mentos, e cabeleireiros volun-
tários estiveram presentes, au-
xiliando na doação de cabelo. 
Esteve presente também a Cia. 
Colhendo Sorrisos, que animou 

as crianças com brincadei-
ras e pintura de rosto.

O ponto alto do evento fo-
ram os depoimentos emocio-
nantes dados por mulheres 
que venceram o câncer e ou-
tras que seguem lutando con-
tra a doença. Houve também 
palestra com oncologista 
instruindo a população, além 
da “Tenda da Prevenção”, 
onde profi ssionais da área 
da saúde instruíram sobre 
o autoexame, assim como o 
estande da Funvic com dicas 
de saúde como, por exemplo, 
a realização de primeiros-
socorros.

Entre as participações 
musicais estavam as ban-
das Fuzi, Praiando, A Tro-
pa, Gustavo Cruz e os mais 
aguardadas Circuladô de 
Fulô e Rafaela Faria. O ce-
rimonial fi cou por conta do 
Júnior Guimarães, artista 
que dá vida ao personagem 
Tapa-Olho Experimental.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CONFIRA A ÚLTIMA MATÉRIA DA SÉRIE “MÊS DA CRIANÇA”!

M
Pindamonhangaba, 1º de novembro de 2017

CONFIRA A ÚLTIMA MATÉRIA DA SÉRIE “MÊS DA CRIANÇA”!

“A educação fi nancei-
ra é uma ciência 
humana. Muitas 

pessoas acreditavam que, por 
lidar com números, ela era da 
área de Exatas, mas não é. Aci-
ma de tudo, ela lida com com-
portamento e com mudança de 
hábitos”, afi rma Reinaldo Do-
mingos, doutor em Educação 
Financeira, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Educadores 
Financeiros e autor de vários 
livros, entre eles “Terapia Fi-
nanceira” e “Mesada Não É Só 
Dinheiro”. 

Cada vez mais disseminada 
nas escolas e nas empresas, aos 
poucos, a educação fi nanceira 
vem sendo abordada dentro das 
famílias e ajudando-as a melho-
rar as questões de “endivida-
mento”. De acordo com dados 
do Banco Central, em julho des-
te ano, este endividamento foi o 
menor desde 2011.

Manter as contas em dia não 
é tarefa fácil. Por isso, aprender 
desde cedo como planejar e gas-
tar o próprio dinheiro é dever 
das famílias. Afi nal, “é de pe-
quenino que se torce o pepino!”

Estipulando as prioridades

Viviane Giroldo, a Vivi, tem 
10 anos e desde muito pequena 
aprendeu o valor de cada aqui-

Filhos e educação � nanceira: 
como conciliar?

TEXTO E IMAGENS: JUCÉLIA BATISTA

Especialista diz qual a idade certa para falar de dinheiro com 
os fi lhos e explica porque a educação fi nanceira vem sendo 

abordada em escolas e nas empresas e, em muitas famílias, ela 
não consegue entrar. Dois exemplos ilustram os desafi os de se 

educar fi lhos mostrando esses valores

NEM TANTO AO CÉU, NEM TANTO AO MAR

sição. De acordo com sua mãe, 
a jornalista e professora uni-
versitária, Laura Barcha, “falar 
de dinheiro aqui em casa é uma 
coisa muito natural. Eu sempre 
falei para ela sobre os custos das 
coisas porque eu acho que os fi -

lhos têm que saber”, relata. “As-
sim, a gente começa a mostrar a 
eles que as coisas têm valores. 
Por exemplo, quando a Vivi diz: 
‘eu quero tal coisa’. Eu explico 
que não temos o dinheiro para 
comprar agora. E também, não 

é só o ‘não ter o dinheiro agora’, 
mas é apresentar as prioridades. 
Com tudo isso, ela aprendeu 
que eu trabalho porque existe a 
questão fi nanceira envolvida.”

Laura explica que sempre dei-
xou os assuntos bem claros: “não 

é porque ela é fi lha única que eu 
devo fazer o gosto dela o tem-
po todo. Como a minha área é 
Marketing, eu aproveito para ex-
plicar para ela o ‘poder das pro-
pagandas e do marketing’, e o in-
centivo exagerado ao consumo. 
Acho que este também é meu pa-
pel como mãe e como docente.”

E essa didática é extrema-
mente válida. Segundo Reinal-
do, quando a criança ainda é 
muito pequena utilizar-se de 
artifícios como a “Árvore dos 
Sonhos” ou os “cofrinhos” auxi-
lia e muito na redução dos gas-
tos. “A falta de sonhos é um dos 
maiores problemas para não se 
ter planejamento. Os sonhos são 
objetivos a serem conquistados 
no curto, no médio e no longo 
prazo. Quando fazemos isso es-
tipulamos as prioridades, tanto 
na vida quanto no orçamento 
fi nanceiro”, ressalta, acrescen-
tando que a “Árvore do dos So-
nhos” é uma forma lúdica de re-
presentar, nas folhas da árvore 
desenhada, os sonhos e o que já 
foi feito para conquistá-lo.

Os objetivos podem ser viajar 
com a família, fazer um curso no 
exterior ou comprar a casa pró-
pria. Não importa o sonho, os 
fi lhos têm de participar. 

“No Natal, geralmente, a 
gente faz um esforço maior. Mas 
em outras datas comemorati-
vas, costumo ‘por o pé no freio’ 
e não se render aos apelos co-
merciais”, conta Laura. “Outro 
exemplo que acontece aqui em 
casa é em vez de ganhar presen-
te, fazemos um passeio ou uma 
viagem, até para desvincular 
essa coisa de ganhar presente. A 
Vivi sabe que ela tem um limite 
e que eu sou rigorosa”.

A fi lha dá sua versão: “Às ve-
zes, eu fi co um pouco triste quan-
do ela fala que não dá para com-
prar alguma coisa, mas entendo 
que se ela falou ‘não’ é porque 
não temos esse dinheiro agora; e 
ela está certa!”, diz Viviane.

Na família de Niliane Costa 
Mendonça existe uma fl exibilida-
de maior em relação às fi nanças. 
Ela é mãe do pequeno João Lucas 
e diz que nem sempre é possível 
falar de valores com ele, afi nal, ele 
só tem 4 anos. “Eu não dou tudo o 
que ele pede, claro. Mas às vezes, 
a gente faz o gosto dele sim. Não 

Quando os filhos são 
muito pequenos, os 
pais podem adotar três 
“cofrinhos”: um para abrir 
em curto prazo (3 meses); 
um em médio (6 meses) 
e um em longo prazo 
(acima de 6 meses). 

Ao lado da mãe, Vivi aprendeu desde cedo o valor de cada compra

João Lucas: economizar 
ainda não é prioridade

porque ele é fi lho único, mas por-
que é muito novo para aprender 
sobre questões fi nanceiras”, argu-
menta Niliane.

Para o especialista, o perío-
do ideal é a partir dos dois anos 
de idade. “Toda a família deve se 
envolver nessa missão. Isso por-
que os pais de hoje costumam 
ser pessoas que não tiveram essa 
oportunidade nas escolas. Então, 
buscar essa inserção da disciplina 
dentro da sala de aula, infl uenciar 
as escolas e mostrar que educação 
fi nanceira não é apenas números 
e cálculos, mas sim mudança no 
comportamento é o melhor cami-
nho”, destaca Reinaldo.

“Hoje, nós estamos construin-
do em casa, então, a economia é 
grande. Mas quando não estáva-
mos, geralmente, atendíamos os 
desejos do João Lucas. Na ver-
dade, eu até segurava um pouco, 
falava de guardar dinheiro no co-
frinho, por exemplo; mas quando 
ele pedia ao pai, ele acabava ce-
dendo”, conta Niliane.  

Reinaldo reforça que a postu-
ra dos pais é fundamental para 
que a criança entenda que guar-
dar dinheiro ou não gastá-lo à toa 
é dever de todos os membros da 
casa, inclusive das crianças. “Pais 
precisam do empoderamento fi -
nanceiro. A ausência deles não 

pode ser compensada por dinhei-
ro, por bens ou por brinquedos”, 
sentencia. “Outra coisa é a ‘Me-
sada Social’: curtir seu fi lho, doar 
seu tempo, dar carinho e atenção, 

intensifi car as brincadeiras e ter 
mais contato pessoal. Tudo isso 
faz com que ele se sinta amado 
e realizado e entenda o valor dos 
sonhos”. 

João Lucas entre os pais Niliane e João Otávio Basílio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5463, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.
Declara de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, Gleba de terra localizada 
na Estrada Municipal Carlos Lopes Guedes Filho, de propriedade de MULTIPLA 
PINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, 
de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fi ns de desapropriação amigável 
ou judicial, Gleba de terra localizada na Estrada Municipal Carlos Lopes Guedes 
Filho, de propriedade de MULTIPLA PINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO 
LTDA, necessária para alargamento da referida Estrada Municipal, a qual possui as 
seguintes medidas e confrontações:

“Tem início no ponto 1, localizado a 15,00m do eixo da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, na divisa com a Fazenda Múltipla 1A – Gleba “A”; desse ponto segue com 
azimute de 220º02’33” em uma extensão de 15,39m até o ponto 2, confrontando com 
a Estrada de Ferro Central do Brasil; daí segue com azimute de 310º10’42” em uma 
extensão de 78,89m até o ponto 3, daí segue com azimute de 310º41’20” em uma 
extensão de 63,11m até o ponto 4, daí segue com azimute de 308º49’05” em uma 
extensão de 35,52m até o ponto 5, daí segue com azimute de 306º47’49” em uma 
extensão de 46,80m até o ponto 6, daí segue com azimute de 305º50’02” em uma 
extensão de 28,59m até o ponto 7, daí segue com azimute de 305º42’36” em uma 
extensão de 56,90m até o ponto 8, daí segue com azimute de 306º28’07” em uma 
extensão de 13,40m até o ponto 9, daí segue com azimute de 308º04’57” em uma 
extensão de 14,50m até o ponto 10, daí segue com azimute de 308º01’12” em uma 
extensão de 38,87m até o ponto 11, daí segue com azimute de 325º46’27” em uma 
extensão de 30,10m até o ponto 12, daí segue com azimute de 310º27’40” em uma 
extensão de 14,14m até o ponto 13, daí segue com azimute de 305º32’24” em uma 
extensão de 10,50m até o ponto 14, daí segue com azimute de 305º51’27” em uma 
extensão de 71,22m até o ponto 15, daí segue com azimute de 306º38’07” em uma 
extensão de 8,82m até o ponto 16, daí segue com azimute de 306º11’32” em uma 
extensão de 39,94m até o ponto 17, daí segue com azimute de 306º19’21” em uma 
extensão de 50,10m até o ponto 18, daí segue com azimute de 216º19’37” em uma 
extensão de 0,45m até o ponto 19, daí segue com azimute de 308º19’22” em uma 
extensão de 9,63m até o ponto 20, daí segue com azimute de 306º24’50” em uma 
extensão de 29,33m até o ponto 21, daí segue com azimute de 316º37’08” em uma 
extensão de 7,33m até o ponto 22, daí segue com azimute de 323º24’30” em uma 
extensão de 9,27m até o ponto 23, daí segue com azimute de 22º15’44” em uma 
extensão de 1,61m até o ponto 24, daí segue com azimute de 327º22’10” em uma 
extensão de 78,92m até o ponto 25, daí segue com azimute de 328º04’27” em uma 
extensão de 29,04m até o ponto 26, daí segue com azimute de 326º56’18” em uma 
extensão de 26,82m até o ponto 27, daí segue com azimute de 326º46’31” em uma 
extensão de 58,79m até o ponto 28, daí segue com azimute de 327º20’46” em uma 
extensão de 58,99m até o ponto 29, daí segue com azimute de 326º58’22” em uma 
extensão de 31,07m até o ponto 30, daí segue com azimute de 326º54’00” em uma 
extensão de 28,96m até o ponto 31, daí segue com azimute de 328º10’12” em uma 
extensão de 31,77m até o ponto 32, daí segue com azimute de 327º55’24” em uma 
extensão de 12,19m até o ponto 33, daí segue com azimute de 327º01’44” em uma 
extensão de 15,04m até o ponto 34, daí segue com azimute de 327º31’45” em uma 
extensão de 31,83m até o ponto 35, daí segue com azimute de 328º29’40” em uma 
extensão de 26,59m até o ponto 36, daí segue com azimute de 327º59’34” em uma 
extensão de 58,82m até o ponto 37, daí segue com azimute de 327º59’36” em uma 
extensão de 11,98m até o ponto 38, daí segue com azimute de 309º13’40” em uma 
extensão de 25,06m até o ponto 39, daí segue com azimute de 40º32’50” em uma 
extensão de 1,03m até o ponto 40, daí segue com azimute de 310º32’38” em uma 
extensão de 61,20m até o ponto 41, daí segue com azimute de 220º32’45” em uma 
extensão de 1,28m até o ponto 42, daí segue com azimute de 310º51’13” em uma 
extensão de 21,37m até o ponto 43, daí segue com azimute de 319º36’51” em uma 
extensão de 5,81m até o ponto 44, daí segue com azimute de 313º05’07” em uma 
extensão de 32,01m até o ponto 45, daí segue com azimute de 316º15’29” em uma 
extensão de 61,73m até o ponto 46, daí segue com azimute de 310º07’30” em uma 
extensão de 20,80m até o ponto 47, daí segue com azimute de 310º54’05” em uma 
extensão de 26,61m até o ponto 48, daí segue com azimute de 309º49’20” em uma 
extensão de 11,86m até o ponto 49, daí segue com azimute de 311º54’23” em uma 
extensão de 19,86m até o ponto 50, daí segue com azimute de 311º54’22” em uma 
extensão de 27,19m até o ponto 51, daí segue com azimute de 311º54’22” em uma 
extensão de 23,69m até o ponto 52, até aqui confrontando com a Estrada Carlos 
Lopes Guedes Filho, matrícula nº36.301 – Av. 03; daí segue com azimute de 
270º07’40” em uma extensão de 45,10m até o ponto 53, daí segue com azimute de 
281º28’21” em uma extensão de 15,86m até o ponto 54, daí segue com azimute de 
279º20’40” em uma extensão de 17,07m até o ponto 55, daí segue com azimute de 
274º45’16” em uma extensão de 41,55m até o ponto 56, daí segue com azimute de 
272º14’54” em uma extensão de 41,06m até o ponto 57, daí segue com azimute de 
276º03’44” em uma extensão de 59,76m até o ponto 58, daí segue com azimute de 
274º31’38” em uma extensão de 143,85m até o ponto 59, daí segue com azimute de 
275º50’31” em uma extensão de 50,02m até o ponto 60, daí segue com azimute de 
299º16’58” em uma extensão de 3,66m até o ponto 61, daí segue com azimute de 
304º16’26” em uma extensão de 25,48m até o ponto 62, daí segue com azimute de 
306º24’44” em uma extensão de 47,90m até o ponto 63, daí segue com azimute de 
303º51’09” em uma extensão de 45,34m até o ponto 64, daí segue com azimute de 
302º50’09” em uma extensão de 190,03m até o ponto 65, daí segue com azimute de 
321º07’15” em uma extensão de 12,87m até o ponto 66, daí segue com azimute de 
329º34’52” em uma extensão de 9,12m até o ponto 67, daí segue com azimute de 
333º42’01” em uma extensão de 14,31m até o ponto 68, daí segue com azimute de 
347º33’37” em uma extensão de 25,90m até o ponto 69, daí segue com azimute de 
352º09’24” em uma extensão de 56,28m até o ponto 70, daí segue com azimute de 
357º54’46” em uma extensão de 45,05m até o ponto 71, até aqui confrontando com 
a Estrada Municipal da Mombaça, matrícula nº36.301 - Av.04; daí segue com azimute 
de 23º11’24” em uma extensão de 17,56m até o ponto 72,  confrontando com a Área 
Agostinho I; daí segue com azimute de 177º54’45” em uma extensão de 60,55m até 
o ponto 73, daí segue com azimute de 172º09’23” em uma extensão de 55,60m até o 
ponto 74, daí segue com azimute de 167º33’38” em uma extensão de 24,68m até o 
ponto 75, daí segue com azimute de 153º42’01” em uma extensão de 13,13m até o 
ponto 76, daí segue com azimute de 149º34’51” em uma extensão de 8,30m até o 
ponto 77, daí segue com azimute de 141º07’16” em uma extensão de 11,11m até o 
ponto 78, daí segue com azimute de 122º50’09” em uma extensão de 188,89m até o 
ponto 79, daí segue com azimute de 123º51’09” em uma extensão de 45,57m até o 
ponto 80, daí segue com azimute de 126º24’44” em uma extensão de 47,93m até o 
ponto 81, daí segue com azimute de 124º16’26” em uma extensão de 25,01m até o 
ponto 82, daí segue com azimute de 119º16’58” em uma extensão de 1,78m até o 
ponto 83, daí segue com azimute de 95º50’31” em uma extensão de 48,38m até o 
ponto 84, daí segue com azimute de 94º31’38” em uma extensão de 143,86m até o 
ponto 85, daí segue com azimute de 96º03’44” em uma extensão de 59,61m até o 
ponto 86, daí segue com azimute de 92º14’54” em uma extensão de 40,97m até o 
ponto 87, daí segue com azimute de 94º45’16” em uma extensão de 42,02m até o 
ponto 88, daí segue com azimute de 99º20’41” em uma extensão de 17,51m até o 
ponto 89, daí segue com azimute de 101º28’20” em uma extensão de 15,26m até o 
ponto 90, daí segue com azimute de 90º07’40” em uma extensão de 38,45m até o 
ponto 91, daí segue com azimute de 97º05’26” em uma extensão de 5,09m até o 
ponto 92, daí segue com azimute de 111º01’00” em uma extensão de 5,09m até o 
ponto 93, daí segue com azimute de 124º56’36” em uma extensão de 5,09m até o 
ponto 94, daí segue com azimute de 131º54’22” em uma extensão de 45,49m até o 
ponto 95, daí segue com azimute de 131º54’22” em uma extensão de 20,64m até o 
ponto 96, daí segue com azimute de 130º24’53” em uma extensão de 59,49m até o 
ponto 97, daí segue com azimute de 136º15’30” em uma extensão de 61,85m até o 
ponto 98, daí segue com azimute de 133º05’07” em uma extensão de 30,48m até o 
ponto 99, daí segue com azimute de 130º08’30” em uma extensão de 27,98m até o 
ponto 100, daí segue com azimute de 130º32’38” em uma extensão de 61,90m até o 
ponto 101, daí segue com azimute de 131º49’21” em uma extensão de 25,94m até o 
ponto 102, daí segue com azimute de 147º52’56” em uma extensão de 3,47m até o 
ponto 103, daí segue com azimute de 147º52’51” em uma extensão de 141,61m até 
o ponto 104, daí segue com azimute de 148º06’09” em uma extensão de 43,79m até 
o ponto 105, daí segue com azimute de 147º00’32” em uma extensão de 204,53m até 
o ponto 106, daí segue com azimute de 147º33’24” em uma extensão de 100,51m até 
o ponto 107, daí segue com azimute de 143º44’33” em uma extensão de 14,59m até 
o ponto 108, daí segue com azimute de 136º39’29” em uma extensão de 14,59m até 
o ponto 109, daí segue com azimute de 129º34’26” em uma extensão de 14,59m até 
o ponto 110, daí segue com azimute de 126º13’40” em uma extensão de 17,00m até 
o ponto 111, daí segue com azimute de 126º04’54” em uma extensão de 177,46m até 
o ponto 112, daí segue com azimute de 121º09’22” em uma extensão de 2,58m até o 
ponto 113, daí segue com azimute de 111º18’08” em uma extensão de 2,58m até o 
ponto 114, daí segue com azimute de 106º22’34” em uma extensão de 23,89m até o 
ponto 115, daí segue com azimute de 115º05’46” em uma extensão de 6,06m até o 
ponto 116, daí segue com azimute de 132º32’12” em uma extensão de 6,06m até o 
ponto 117, daí segue com azimute de 149º58’39” em uma extensão de 6,06m até o 
ponto 118, daí segue com azimute de 158º41’54” em uma extensão de 24,33m até o 
ponto 119, daí segue com azimute de 150º32’47” em uma extensão de 4,25m até o 
ponto 120, daí segue com azimute de 134º14’41” em uma extensão de 4,25m até o 
ponto 121, daí segue com azimute de 126º05’40” em uma extensão de 153,21m até 
o ponto 122, daí segue com azimute de 128º37’35” em uma extensão de 196,11m até 
o ponto 1, inicial de partida, até aqui confrontando com a Fazenda Múltipla 1A – 
Gleba “A”, matrícula nº54.275; encerrando uma área de 19.836,585 m² (dezenove 
mil, oitocentos e trinta e seis metros e quinhentos e oitenta e cinco decímetros 
quadrados)”.

Art.2º. A área descrita no art. 1º será necessária para alargamento da Estrada 
Municipal Carlos Lopes Guedes Filho.
                                                                                                                                                                                                                                                        
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta da 
dotação orçamentária n.º 01.06.10.04.121.0006.1019.4.4.90.51.01, fi cha 106.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017.

Isael Domingues                                Marcela Franco Moreira Dias
            Prefeito Municipal           Secretária de Infraestrutura e Planejamento

                
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 31 de Outubro de 
2017.                                                                                                 

Anderson Plínio da Silva Alves
   Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/CHM/PMP_SAJ nº 1428/2017

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 

 

=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 
 
 
 
 
 O Presidente do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados em 
dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada dia 18 de novembro de 2017, às 18:00, na sede da Entidade, 
para ser cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

• Conhecer, discutir e votar reformas de artigos do estatuto. 
• Conhecer, discutir e aprovar o Regimento Interno do Albergue. 

 
(A Assembleia será realizada em 1ª convocação, com a presença, de no 

mínimo 1/3 dos associados com direito a voto, conforme artigo 18º do 
Estatuto da Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017 
 
 
 
 
 
 

Sonia Maria Pupio Marcondes 
Presidente 

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017.
Portaria nº 04/2017 da Secretaria de Educação e Cultura, de 31 de outubro de 2017.
Regulamenta o Processo Seletivo para a Função de Gestora Regional de Educação Básica
Júlio César Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei 5318, de 21 de dezembro de 2011, que “Dispõe sobre a Organização, 
Estruturação, Plano de Empregos Públicos, Carreira e Remuneração dos Profi ssionais do 
Magistério Público” de Pindamonhangaba.
RESOLVE:
Estabelecer disposições sobre o processo de seleção para a função de suporte pedagógico -Gestor 
Regional de Educação Básica - no ano de 2017 e disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A designação para a função de Gestor Regional de Educação Básica obedecerá aos 
requisitos estabelecidos na Lei 5.318/11, conforme consta no artigo 14 e em seus parágrafos 1º ao 
4º e no Anexo I que compõem a referida norma.
Art. 2º - Serão disponibilizadas 12 (doze) vagas para a função de Gestor Regional de Educação 
Básica, com ação supervisora, pedagógica e administrativa conforme as atribuições abaixo 
elencadas, conforme disposto no Anexo VII da Lei 5.318/11:
Descrição sumária das atribuições:
Assessorar a Diretoria Pedagógica da Educação no planejamento e na condução dos trabalhos 
pedagógicos nas unidades da Rede Municipal de Ensino e demais instâncias de atuação da 
Secretaria de Educação e Cultura as quais se estendam as ações educativas organizadas pelo 
Poder público Municipal.

Descrição das atribuições:

- Prestar assistência pedagógica aos Gestores de Unidade nos processos que envolvam o 
planejamento, o controle de frequência dos alunos, a avaliação do rendimento escolar, a inclusão 
de educandos com necessidades educacionais especiais;
- Atuar, junto ao Departamento de Administração da Educação e ao Departamento de Gestão 
Educacional (*leia-se Departamento de Educação, de conformidade com a lei 5.995/2017 publicada 
no Jornal Tribuna do Norte em 06 de janeiro de 2017), na orientação de procedimentos de gestão 
de pessoas, controle de recursos e despesas da unidade;
- Colaborar com as equipes das unidades para o bom desenvolvimento dos processos 
administrativos que envolvam controle de pessoal, matrículas, acompanhamento do rendimento 
escolar e desenvolvimento de programas complementares de transporte escolar, merenda e outros;
- Assessorar diretamente a Diretora Pedagógica nos trabalhos inerentes ao departamento, na 
organização, implantação e supervisão de ações de formação, projetos educacionais, eventos e 
campanhas desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino;
- Visitar as escolas do seu setor para verifi cação do desenvolvimento do processo pedagógico 
estabelecido;
- Propor assistência aos alunos e pais, quando necessário, orientando-os quanto ao processo 
educativo, ao atendimento especializado e a frequência escolar.
Parágrafo Único - A designação para a função de Gestor Regional de Educação Básica obedecerá 
às fases: inscrição dos candidatos, divulgação dos inscritos, prova objetiva, eleição entre os pares 
e divulgação de listagem única com o nome dos candidatos que obtiveram maior número de votos 
na ordem decrescente de classifi cação.
Artigo 3º - Primeira Fase: inscrição dos candidatos interessados, observando os seguintes critérios:
I) Efetividade na classe de docentes da Rede Municipal de Ensino;
a) Tempo de efetivo exercício no Magistério Público Municipal, igual ou superior a 03 (três) anos. 
A comprovação do tempo mínimo de atuação no magistério público municipal será feita mediante 
comparação dos dados constantes na fi cha de inscrição com os dados da fi cha cadastral do 
candidato em arquivo no Departamento de Educação;
b) A inscrição dos candidatos interessados ocorrerá no período de 16 e 17 de novembro de 2017, 
no horário das 08 horas às 17 horas, na sede da Secretaria de Educação e Cultura, situada na 
Avenida Fortunato Moreira, 173, Centro, mediante a apresentação de fi cha de inscrição (Anexo I 
desta portaria) devidamente preenchida e assinada pelo candidato.
Artigo 4º – Segunda Fase: A divulgação dos inscritos será feita na semana de 20 a 24 de novembro 
de 2017.
Artigo 5º – Esclarece sobre a terceira Fase do processo que é a realização da Prova Objetiva.
a) A prova objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões de conhecimentos específi cos da 
área de educação, com cinco alternativas de resposta para cada questão, sendo apenas uma 
resposta válida por questão;
b) Cada questão valerá 01 (um) ponto, sendo a nota máxima da prova igual a 50 (cinquenta) pontos 
e a nota mínima para a classifi cação do candidato igual a 30 (trinta) pontos;
c) Candidatos com nota inferior a 20 (vinte) estarão desclassifi cados, não podendo participar de 
eleição pelos pares;
d) A prova objetiva será realizada no dia 09 de dezembro (sábado), das 9 horas às 12 horas, 
na Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba, localizada na Avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, 2180;
e) No dia da prova os candidatos deverão comparecer às salas portando um documento de 
identifi cação com foto (RG ou carteira de habilitação), o comprovante de inscrição, caneta azul 
ou preta;
f) Durante a prova não será admitido o uso de celulares ou demais equipamentos eletrônicos de 
som e imagem; estes deverão permanecer desligados;
g) Junto com a prova os candidatos receberão impresso específi co para anotação de suas 
respostas, em duas vias: uma para ser entregue junto com a prova e outra para o candidato;
h) O candidato entregará a via original do caderno de provas e a 1ª via do gabarito ao aplicador que 
estiver presente em cada sala;
i) A divulgação do gabarito será feita no dia 11 de dezembro no site da prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e nos e-mails institucionais das unidades escolares e, no dia 12 de 
dezembro, no Jornal Tribuna do Norte.
§ 1º - Após o horário de início da prova, não será admitida a entrada de candidatos nas salas onde 
estiverem ocorrendo as aplicações.
§ 2º - Os candidatos inscritos no processo seletivo que, na data da prova, estiverem licenciados 
poderão participar desta fase, desde que estejam em condições de realizar a avaliação.
Art. 6º - A elaboração e a correção das provas objetivas fi carão a cargo de empresa especializada, 
contratada especifi camente para este fi m pela Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 7º - A aplicação das provas objetivas será feita por funcionários das secretarias da Prefeitura, 
exceto da Educação, designados especifi camente para este fi m.
§ 1º - Ao fi nal da aplicação os funcionários entregarão os envelopes de provas ao supervisor 
representante da empresa contratada para o processamento dos resultados.
Art. 8º - Para garantia da lisura e transparência no que se refere à fase de provas objetivas, 
constituir-se-á comissão especial para fi scalização do processo seletivo para a função de suporte 
pedagógico de Gestora Regional de Educação.
I – Serão convidados para compor a comissão de que trata o caput deste artigo uma representante 
do Conselho Municipal do Conselho Municipal de Educação, indicado pelo(a) presidente do 
colegiado; um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 
indicado pelo(a) presidente do colegiado; um representante do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais, indicado pelo presidente da instituição; um representante dos funcionários do 
Departamento de Educação ou de outro Departamento da Prefeitura, indicado pelo Secretário 
da pasta do Departamento indicado; um vereador indicado pelo Presidente da Câmara, 
preferencialmente que faça parte da Comissão da Educação.
§1º - Dentre as atribuições da comissão destacam-se:
a) Conferir as fi chas de inscrição entregues ao Departamento Pedagógico e manifestar-se 
conjuntamente com o Secretário de Educação e Cultura sobre os casos de indeferimento de 
inscrições;
b) Colaborar na elaboração da lista de inscrições e monitorar os procedimentos de publicação da 
relação de inscritos no jornal Tribuna do Norte;
c) Supervisionar a aplicação das provas objetivas nas datas, horários e locais defi nidos por esta 
portaria;
d) Receber dos aplicadores os cadernos de prova e gabaritos dos candidatos; conferir o material 
recebido; lacrar o material em envelopes e entrega-lo ao supervisor da empresa que fará a correção 
das provas;
e) Conferir, após a correção das provas, os resultados obtidos pelos candidatos e colaborar na 
elaboração da lista de candidatos classifi cados e de candidatos não classifi cados para a fase de 
eleição pelos pares, monitorando os procedimentos de publicação das relações de classifi cados e 
não classifi cados na Tribuna do Norte;
f) Atuar diretamente na condução das eleições, em colaboração com a Secretaria de Educação 
e Cultura, no que se refere à: coleta de votos, contagem, contagem e registro dos votos para 
cada candidato, elaboração de lista de candidatos votados (em ordem decrescente por categoria; 
arquivamento do material utilizado durante a eleição; registro de ata sobre o processo eleitora;
g) Auxiliar a Secretaria de Educação e Cultura nos procedimentos relativos à publicação das 
relações de candidatos por número de votos;
h) Compor, com a Secretaria de Educação e Cultura, foro específi co para dirimir e prestar 
esclarecimentos aos docentes inscritos no processo seletivo e demais representantes do magistério 
público municipal.
Art. 9º - A publicação dos números de matrícula dos candidatos habilitados nas provas objetivas 
será feita na ordem decrescente de pontuação.
§ 1º - A publicação de que trata o caput será feita no Tribuna do Norte e também será divulgada por 
meio de circular interna do Departamento Pedagógico às unidades da Rede Municipal de Ensino.
§ 2º - Os candidatos referentes à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos 
candidatos interessados no período de 11 a 12 de dezembro, mediante requerimento encaminhado 
diretamente ao Secretário de Educação e Cultura.
§ 3º - As respostas aos recursos apresentados serão publicadas pela Secretaria de Educação e 
Cultura em 14 de dezembro, no jornal Tribuna do Norte.
Art. 10º - A quarta fase do processo seletivo para gestores regionais de educação básica trata da 
eleição pelos pares, dos candidatos habilitados na prova objetiva.
Art. 11º - A eleição ocorrerá em 15 de dezembro e será organizada pela Secretaria de Educação 
e Cultura, sendo acompanhada por representantes da comissão de que trata o artigo 8º desta 
portaria.
Art. 12º - Os profi ssionais do magistério público municipal deverão apresentar-se na Secretaria de 
Educação e Cultura na data da eleição, no período das 08 às 18 horas, para votação e assinatura 
de ata de comparecimento.
§ 1º - A cada eleitor será disponibilizada uma cédula eleitoral que será preenchida exclusivamente 
no local da votação e depositada em urna específi ca para garantia da lisura do processo.
§ 2º - As cédulas, após o preenchimento, deverão ser depositadas a urna sob supervisão de um 
dos componentes da comissão.
§ 3º - Na cédula eleitoral constará campo específi co para a indicação nominal de até 02 (dois) 
nomes para a função de gestor regional de educação básica.
§ 4º – Serão consideradas nulas as indicações de candidatos não habilitados na prova objetiva ou 
indicações de profi ssionais que não constem na relação de inscritos para o processo.
Art. 13º - Os profi ssionais do magistério que não comparecerem à eleição deverão apresentar 
justifi cativa de ausência à Secretaria de Educação e Cultura, mediante envio de memorando 
impresso e assinado, no prazo de até dois dias úteis a contar da data da eleição.
Parágrafo único – O memorando deverá conter os dados do profi ssional (nome completo e 
indicação da unidade em que atua), o motivo da ausência, a data e a assinatura.
Art. 14º - Os candidatos que estiverem concorrendo a uma das vagas disponíveis para a função de 
gestora regional de educação básica e que, na data da eleição, estiverem licenciados ao precisarão 
apresentar justifi cativa de sua ausência, caso já tenham apresentado documento comprobatório de 
sua condição do Departamento de Educação, sendo facultada sua participação na votação.
Art. 15º - Após a apuração dos votos válidos, a comissão especial instituída para fi ns deste processo 
seletivo, apresentará à Secretaria de Educação e Cultura os registros relativos aos resultados da 
votação.
Art. 16º - Concluída a fase de eleição pela comissão será publicada a relação de candidatos 
votados, no site da prefeitura e na Tribuna do Norte nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017.
§ 1º - A relação de candidatos concorrentes à função de gestor regional de educação básica será 
publicada em ordem decrescente de votos.
Art. 17º - Os recursos referentes a fase de eleição poderão ser apresentados entre os dias 15 e 
18 de dezembro.
Art. 18º - Ao fi nal do processo eleitoral, a comissão entregará à Secretaria de Educação e Cultura 
toda a documentação para arquivo na secretaria, acompanhada de relatório fi nal acerca do 
processo seletivo.
Parágrafo Único – Os documentos recebidos serão arquivados para fi ns de fi scalização por parte 
dos conselhos da área de educação e consulta por parte dos candidatos participantes do processo, 
podendo ser requeridos por outras instâncias desde que haja procedência na solicitação.

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GESTOR 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 19º – Os candidatos eleitos serão convocados individualmente pelo Secretário de Educação 
e Cultura e representantes da diretoria dos departamentos da pasta para atribuição quanto à área 
de atuação ou lotação.
§ 1º - A convocação dos candidatos será feita por e-mail, considerando-se o endereço eletrônico 
informado na fi cha de inscrição.
§ 2º - As convocações serão agendadas em horário de expediente da Secretaria de Educação e 
Cultura.
§ 3º - As convocações serão realizadas entre os dias 26 e 29 de dezembro.
Art. 20º - A função de suporte pedagógico (Gestor Regional de Educação Básica) é caracterizada 
como função de confi ança, sendo sujeita às regras a e elas aplicáveis.

DA DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES 
DE SUPORTE PEDAGÓGICO

Art. 21º - Os candidatos selecionados serão designados para as unidades de trabalho por meio de 
portaria a ser publicada pela Secretaria de Educação e Cultura, na primeira quinzena do mês de 
janeiro de 2018.
§ 1º - Os candidatos que não obtiveram votos sufi cientes para ocuparem as vagas informadas nesta 
portaria permanecerão classifi cados.
§ 2º - Os candidatos indicados no parágrafo anterior poderão, mediante a abertura de vaga, ser 
chamados para o exercício de função de confi ança em substituição a profi ssionais que se afastem 
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por quaisquer motivos, temporária ou permanentemente.
Art. 22º - A designação para as funções de suporte pedagógico será por um período de até 02 (dois) 
anos, podendo ser cessada a qualquer tempo a pedido do docente nomeado ou de acordo com o 
interesse da Secretaria de Educação e Cultura, considerados os resultados a avaliação anual do 
docente.
§ 1º - A avaliação dos ocupantes de função de suporte pedagógico será realizada anualmente 
e será considerada como referência para a manutenção ou dispensa do profi ssional, a qualquer 
tempo, caso não sejam atendidos os critérios defi nidos pela Secretaria de Educação e Cultura.
§ 2º - O docente designado para ocupar função de suporte pedagógico terá o direito de retornar à 
classe que lhe foi atribuída antes da designação.
Art. 23º - Os ocupantes da função terão direito a 30 (trinta) dias de férias a serem tirados em 
qualquer época do ano, considerando que o período de recesso escolar, em julho e dezembro, será 
restrito aos (as) que estiverem em exercício docente em sala de aula.
Art. 24º - Ter disponibilidade de participar nas formações promovidas pela Secretaria de Educação 
e Cultura.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25º - Os termos desta portaria serão amplamente divulgados.
Art. 26º - Os casos omissos que surgirem no período relativo ao processo seletivo para a função 
de suporte pedagógico serão resolvidos pela Secretaria de Educação e Cultura naquilo que for de 
sua competência.
Art. 27º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017.

JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE GESTOR REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA

1) Dados gerais d@ candidat@:
Nome completo d@ candidat@: ____________________________________________________
___
Endereço completo (com CEP):_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefone residencial: ( ) _______________________ Celular: ( ) __________________________
E-mail pessoal para contato: _______________________________________________________
___
Unidade em que atua em 2017: _____________________________________________________

Sede como docente: ______________________________________________________________

2) Dados para inscrição no processo seletivo:
a) Ingresso na Rede Municipal de Ensino: _____/_____/_____
b) Matrícula: ________________________
c) Formação acadêmica:
- Nível Médio (curso completo):_____________________________________________________

- Nível   Superior (cursos completos):__________________________________________________
Anexar cópia dos certifi cados dos cursos citados ou declaração validada para os cursos em 
andamento.

3) Dados complementares:

a) Possui experiência nessa função ou em função similar? ( ) Não ( ) Sim – Indique a função, o 
tempo de experiência e local de atuação
____________________________________________________________________________
b) Em relação ao seu perfi l profi ssional, destaque:
- Estudos realizados (concluídos ou em andamento) nos últimos 02 anos e que considera relevantes 
para o exercício da função de Gestor Regional de Educação Básica:
Acadêmicos (graduação, pós-graduação lato ou stricto sensu)
______________________________________________________________________________

Aperfeiçoamento (extensão, aprofundamento e outros):
______________________________________________________________________________
- Quais são as competências profi ssionais que para você são indispensáveis para o desempenho da 
função (cite entre 5 a 8 competências):__________________________________________________
- Por qual motivo se inscreveu para o processo seletivo?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- Participou das formações oferecidas pela Secretaria de Educação no ano de 2017? Em caso 
afi rmativo, de quais? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Fale um pouco de você. Quais suas competências e intenções para contribuir com a educação 
do município?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pindamonhangaba, ____ de novembro de 2017.
Assinatura d@ candidat@: _______________________________________
____________________Recebido em ____/_____/2017 – Responsável pelo 
recebimento:__________________________________________________________________

ANEXO II: REFERÊNCIAS:
PROGRAMA

1. A escola como espaço social, cultural e a aprendizagem.
2. A relação escola/ família/ comunidade
3. Preconceito, discriminação e violência na e da escola.
4. A construção do conhecimento e a relação ensino-aprendizagem/ metodologia de ensino.
5. Currículo: concepção, organização do conhecimento, metodologia e o cotidiano escolar;
6. Projeto Político Pedagógico da escola.
7. Gestão democrática na escola pública.
8. O diretor e seu papel político, pedagógico e administrativo.
9. Legislação atualizada: Constituição Federal brasileira (1988), Lei nº 9.394/1996 (LDBEN); Lei nº 
8.069/ 1990 (ECA).
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P i n d a m o n h a n g a b a 
esteve representada, na 
segunda-feira (30), pelo 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Mar-
celo Martuscelli, e pela 
diretora de Turismo, Ana 
Lúcia Gomes Araújo, na 
reunião com os municí-
pios integrantes da “Rota 
da Luz”.

A “Rota da Luz” tem 
201 quilômetros e vai de 
Mogi das Cruzes a Apare-

Na último dia 24, as fun-
cionárias Lívia Maria Geia 
Picca, Andréia Aparecida 
Gonçalves Soares da Paixão 
e Roseli Antoni Soares da 
Costa participaram do “X 
Seminário Internacional de 
Bibliotecas Públicas e Co-
munitárias em São Paulo”.

O evento “Biblioteque-
se” aconteceu nos dias 

Pinda participa de 
reunião sobre “Rota da Luz”

Realizada em São Paulo, reunião teve como pauta melhorias para o trajeto

cida, passando pelas cida-
des de Guararema, Santa 
Branca, Paraibuna, Re-
denção da Serra, Taubaté 
e Pindamonhangaba. Há 
uma série de atrativos, e 
a Rota ainda recebe mo-
nitoramento constante da 
sinalização para uma boa 
orientação do percurso, 
que ganhou mais como-
didade com o novo apli-
cativo.

Em Pindamonhanga-

ba, a “Rota da Luz” passa 
pelo Restaurante do Pai-
zão, onde os peregrinos 
têm seu passaporte carim-
bado, e pelas estradas do 
Pinhão do Borba e Pinhão 
do Una.

A reunião com o coor-
denador de Turismo da 
Secretaria de Turismo de 
São Paulo, Maurício Petiz, 
teve como pauta as me-
lhorias para o trajeto até 
Aparecida.

Bibliotecárias participam 
de curso de capacitação

23, 24 e 25 e trouxe pa-
lestrantes de diversos pa-
íses com o intuito de tra-
zer refl exões sobre a rede 
de bibliotecas públicas 
mundiais e estimulando 
idéias, mostrando a rotina 
e apresentando projetos.

“Foi muito bom ter 
essa experiência e poder 
interagir com pessoas que 

representam bibliotecas 
do mundo inteiro. Nós fo-
mos apresentadas a ideias 
de projetos inovadores e 
que nós incentivam a se-
guir o mesmo caminho. 
Pude descobrir também 
que a nossa biblioteca está 
próxima a realidade de to-
das as outras”, explicou a 
bibliotecária Lívia.

Cenas da contação de histórias que será apresentada por 
Fabiana Fonseca neste domingo

BOSQUE DA PRINCESA 
RECEBE “HISTÓRIA 
BRINCANTE” NESTE 
DOMINGO

Todos os domingos, o 
Bosque da Princesa recebe 
o projeto Contação de His-
tórias, do Departamento 
de Cultura da Prefeitura. 
A cada mês, o espaço é de 
um artista ou grupo da 
cidade e, neste domingo 
(5), a apresentação será 
da História Brincante 
“Alice no Quintal das 
Maravilhas”, com a atriz 
e arte-educadora Fabiana 
Fonseca.

O evento tem entrada 
gratuita e será realizado 
às 16 horas, próximo ao 
coreto do Bosque.

Se ao invés de entrar 
na toca do coelho e cair no 
país das maravilhas, Alice 
caísse num quintal cheio 
de cantigas e brincadei-
ras? A proposta de “Alice 
no Quintal das Maravi-
lhas” é convidar o público 
a rodar, cantar, brincar e 
se divertir.

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.
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Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
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Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Homenageados, familiares, autoridades municipais e vereadores na Sessão Solene em comemoração ao “Mês da Prevenção ao Câncer de Mama – Em Outubro Pense Rosa” 

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou na segunda-fei-
ra, dia 23 de outubro, no 
Plenário Dr. Francisco 
Romano de Oliveira, a 
Sessão Solene em co-
memoração ao “Mês da 
Prevenção ao Câncer de 
Mama – Em Outubro 
Pense Rosa”. A solenida-
de foi realizada por inter-
médio do requerimento 
nº 2.909/2017, de auto-
ria da vereadora Gislene 
Cardoso – Gi (DEM) em 
atendimento à Lei Mu-
nicipal nº 4973 de 19 de 
outubro de 2009.

O evento contou com 
palestra proferida pela 
enfermeira Denise Car-
valho, Oradora Ofi cial e 
depoimentos de várias 
mulheres que lutaram e 
venceram este mal que 
afl ige grande parte da po-
pulação feminina, que na 
oportunidade receberam 
um Diploma de Honra ao 
Mérito pelas suas recu-
perações e o apoio dado 
em prol da luta contra o 
câncer de mama em nos-
sa cidade. Receberam 
homenagens as senho-
ras: Vania Carmo, Ma-
ria Aparecida de Paula 
Manoel, Marili Estela 
Puppio, Eliana Godoy, 
Adriana Maura de Brito 
Guedes Ignácio, Apareci-
da Pereira Rodrigues da 
Silva, Michella Cristine 
de Souza Vieira e o GAPC 
- Grupo de Apoio às Pes-
soas com Câncer, repre-
sentado pelo senhor Luiz 
Antônio Moreira Chiane-
lo, entidade da cidade de 
Taubaté que muito tem 
contribuído no apoio com 
mulheres de Pindamo-
nhangaba.

Em Outubro
Pense Rosa
Instituída no calendá-

rio ofi cial do município, 
com intuito de anualmen-
te, durante do mês de ou-
tubro, desenvolver ações 
educativas e preventivas 

Câmara de Pindamonhangaba realiza Sessão Solene
em comemoração ao “Mês da Prevenção ao

Câncer de Mama – Em Outubro Pense Rosa”
Sete Mulheres que lutaram e venceram este terrível mal e 

uma entidade de apoio às pessoas com câncer receberam honrarias pelas
ações desenvolvidas na prevenção e conscientização do câncer de mama

com relação ao Câncer de 
Mama. As manifestações 
visam principalmente a 
conscientização nas mu-
lheres, para que façam 
seus exames de rotina e 
tornem hábito, levando 
em consideração que ou-
tubro é o mês mundial 
de conscientização sobre 
o câncer de mama, cuja 
incidência tem crescido a 
cada dia em nosso meio. 

Campanha Mundial 
– Outubro Rosa 
A campanha mundial 

chamada Outubro Rosa, 
acontece todos os anos e 
visa conscientizar a po-
pulação feminina e a so-
ciedade em geral, sobre 
a importância da preven-
ção e do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, 
tendo o laço cor-de-rosa 
como símbolo, a campa-
nha começou em 1990 
Nova York. Com o foco na 
conscientização da luta 
contra o câncer de mama, 
o movimento Outubro 
Rosa ganha impulso por 
diversas entidades. Diri-
gida à sociedade e prin-
cipalmente as mulheres, 

alerta sobre os fatores de 
risco, a importância da 
prevenção e o diagnóstico 
precoce da doença.

O Câncer 
de mama
É uma doença causada 

pela multiplicação de cé-
lulas anormais da mama, 
que formam um tumor. 
Há vários tipos de cân-
cer de mama. Alguns ti-
pos têm desenvolvimento 
rápido enquanto outros 
são mais lentos. O câncer 
de mama é mais comum 
entre todas as mulheres 
do mundo, depois do de 
pele não melanoma, res-
pondendo por cerca de 
25% dos casos a cada ano. 
Além de estar atenta ao 
próprio corpo, também 
é recomendado que mu-
lheres de 50 a 69 anos fa-
çam uma mamografi a de 
rastreamento a cada dois 
anos. Esse exame pode 
ajudar a identifi car o cân-
cer antes do surgimento 
dos sintomas.
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Será em clima de con-
fraternização e diversão 
que o “Papai Noel” ater-
rissará no Shopping Pátio 
Pinda neste domingo (5), 
com atrações a partir das 
13 horas. Em mais uma 
edição do evento, o “Bom 
Velhinho” chegará ao cen-
tro de compras em um he-
licóptero.

Além da chegada do 
“Papai Noel”, o dia mar-
cará ta inauguração da 
decoração de Natal, que 
neste ano terá como tema 
o “Parque do Noel”. Com 
240 m2, o espaço inclui 
um carrossel, uma roda-
gigante de 7m, um urso 
de pelúcia gigante de 3 
metros e uma árvore de 
natal de 8 metros, além 
de muitas brincadeiras 
para as crianças. “Planeja-
mos novamente um Natal 
com foco na família, com 
muitas atrações tanto na 
chegada do Papai Noel 
quanto em todo período 
natalino que marca os úl-
timos meses do ano”, des-
taca o Gerente Geral, Ri-
cardo Bolandini. Em 2017, 
o Shopping Pátio Pinda 
trabalha com a expectati-
va de aumento de 10% a 
15% em vendas e fluxos na 

O pastor, humorista, cristão 
e palestrante Cláudio Duarte 
estará no Vale do Paraíba neste 
sábado (4), promovendo o se-
minário “A Família Pede Socor-
ro”. O evento será no Clube da 
Associação de Taubaté, a partir 
das 20 horas. Duarte se tornou 
conhecido por suas mensagens 
direcionadas aos casais, mas em 
seus seminários aborda também 
outros assuntos da atualidade, 
principalmente ligados ao coti-
diano familiar.

As mensagens do pastor 
se tornaram um fenômeno no 
Youtube, pois apresentam opi-
niões interessantes sobre diver-
sos assuntos que atraem críticas 

Seis meses. O Departamen-
to Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) alerta que 
esse é o prazo mínimo de sus-
pensão da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ao qual 
o motorista está sujeito a par-
tir de quarta-feira (1º/11), caso 
acumule 20 ou mais pontos por 
infrações cometidas exclusiva-
mente desde 1º de novembro de 
2016. Antes, o tempo mínimo 
era de um mês. O máximo per-
manece em 12 meses.

O período maior de suspen-
são foi estabelecido pela Lei 
Federal nº 13.281, que promo-
veu alterações no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). Em 
vigor desde novembro de 2016, 
a norma produzirá efeitos nos 
processos de suspensões a par-
tir de agora porque o condutor 
é penalizado ao somar ou ultra-
passar 20 pontos no período de 
12 meses contados a partir da 
primeira infração.

Motoristas reincidentes na 
perda da CNH no período de 
um ano receberão a pena míni-
ma de oito meses. Atualmente, 
nesses casos, é de seis meses. Já 
o tempo máximo permanece em 
24 meses.

Quem for notificado sobre a 
instauração do processo e acu-
mular pontuação de infrações 
cometidas antes de 1º de no-
vembro de 2016 ainda recebe-

“Papai Noel” desembarcará 
em Pinda no domingo

Chegada do “Bom Velhinho” no Shopping pátio pinda aConteCerá de 
heliCóptero, Com atiVidadeS a partir daS 13 horaS

comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
As atrações começam a 
partir das 13 horas no do-
mingo (5), no espaço co-
berto do estacionamento, 
com distribuição de pipo-
ca e algodão-doce, além 
de brinquedos infláveis, 
caricaturas, personagens, 
show infantil, corais e 
mutirão da saúde. A che-
gada do Papai Noel está 
marcada para às 16 horas, 
quando ele pousará de 
helicóptero no gramado 
do estacionamento. “Para 
a segurança de todos, no 
caso de chuva muito for-
te, a chegada do nosso 
Noel acontecerá em uma 
limousine”, explica a ana-
lista de marketing, Aman-
da Moreira.

Horário de
atendimento

Além da chegada, o 
“Papai Noel” ficará em seu 
trono no centro de com-
pras até a véspera do Na-
tal: dia 24 de dezembro. 
De segunda a sábado, o 
atendimento aos peque-
nos acontece das 14 às 21 
horas; aos domingos, das 
14 às 20 horas; e, no dia 
24 de dezembro, das 10 às 
18 horas.

Studio Olhares

“A família pede socorro” é 
tema do seminário do pastor 
Cláudio Duarte na região

Motorista que somar 20 pontos 
vai ter CNH suspensa por 6 meses

rá penalidade de acordo com a 
regra anterior, partindo de um 
mês de suspensão. O prazo to-
tal é estipulado de acordo com o 
histórico do cidadão e da gravi-
dade das infrações que constam 
em seu prontuário.

SuSpenSão 
O condutor não tem a ha-

bilitação suspensa imediata-
mente após somar os 20 pontos 
na CNH. Ele é notificado pelo 
Detran.SP sobre a abertura do 
processo e tem o direito de apre-
sentar defesa em diversas ins-
tâncias, conforme garante a le-
gislação federal. O recurso pode 
ser apresentado de forma online 
no portal www.detran.sp.gov.br.

Ao ter a suspensão decreta-
da, o cidadão recebe uma noti-
ficação para comparecer à uni-

dade do Detran.SP, entregar a 
habilitação  e assinar o termo 
de suspensão, quando terá iní-
cio o cumprimento da pena. A 
partir desse momento, o moto-
rista está impedido de dirigir. 
Caso conduza qualquer veículo, 
poderá ter a habilitação cassada 
por dois anos.

Depois de cumprir a sus-
pensão, a CNH será restituída 
e o motorista poderá voltar ao 
volante após apresentar o cer-
tificado de conclusão do curso 
de reciclagem - oferecido pelos 
Centros de Formação de Condu-
tores (CFCs) de forma presen-
cial ou à distância. Quem tem a 
habilitação cassada, além da re-
ciclagem, tem de refazer os exa-
mes médico, psicotécnico, teóri-
co e prático de direção veicular.

e, ao mesmo tempo, leva o cida-
dão a reconhecer e assimilar a 
mensagem. O pastor trabalha 
de forma bem-humorada o con-
teúdo evangélico, utilizando-se 
de termos comuns e de fácil 
entendimento, fidelizando se-
guidores e se destacando entre 
outros nomes fortes vinculados 
à religião.

Os preços dos ingressos para 
o seminário variam entre R$ 
40 e R$ 120 na Secretaria do 
Clube Associação (av. Juca Es-
teves, 500, centro-Taubaté) e 
em outros pontos de vendas 
em Taubaté ou pelo site www.
vargasingressos.com.br/pastor-
claudioduartetaubate.

Divulgação

Divulgação
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 

 
Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil 

Biênio 2017/2019  
 

A Comissão Especial responsável pelo Processo Eleitoral dos 
representantes da Sociedade Civil informa a todos os interessados a 

lista de inscrições habilitadas: 
 

Instituição Representantes 

1. ACCI “Cônego Nestor José de 
Azevedo Ana Gilda Ferraz 

2. ACCI Francisca Inácia Ribeiro 
Adilson Lima da Silva 

Aparecido Ribeiro 

3. ACCI Moreira César 
Suely Santos Luciano 

Neusa Maria da Silva 

4. Associação de Hipertensos e 
Diabéticos Terapia e Lazer – Pró-
Saúde de Moreira César 

Ana Maria Merenciano de Carvalho 

Antonio Bernardo 

5. Lar Irmã Terezinha 
Sueli Macedo Gimenes 

Nadialici da Silva Melo 

6. Lar São Vicente de Paulo 
Sonia Cristina Rossi 

Antonio Alves de Moraes Júnior 

7. OAB 
Carlos Alberto de Souza Pompeo 

Norma Sueli Machado 

 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 590
 São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                                              

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 59/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 030926 DATA PROTOCOLO: 10/10/2017
Nº CEVS: 353800601-205-000001-1-6 DATA VALIDADE 18/10/2017
CNAE: 2052-5/00    ATIVIDADE INDUSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS
RAZÃO SOCIAL: ROGAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 90.821.554/0001-42
ENDEREÇO: AVENIDA ALEXANDRINA CHAGAS MOREIRA     N°: 964
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSUÉ FURTADO FILHO CPF: 926.758.406-53
RESP. TÉCNICO: CRISTIANE PEREIRA CPF: 231.536.008-05
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR .: 15494 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 18/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 60/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 029501 DATA PROTOCOLO: 26/09/2017
Nº CEVS: 353800601-863-000712-1-8 DATA VALIDADE 11/10/2018
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: ALVIM E CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 08.835.545/0002-00
ENDEREÇO: RUA DR. MONTEIRO CESAR N°: 39
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-260 UF: SP
RESP. LEGAL: ANDRE LUIS ALVIM MALTA CPF: 285.758.268-40
RESP. TÉCNICO: ANDRE LUIS ALVIM MALTA CPF: 285.758.268-40
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 126062- SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 11/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de outubro 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 61/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 029238 DATA PROTOCOLO: 22/09/2017
Nº CEVS: 353800601-863-00015-1-1 DATA VALIDADE 18/10/2018
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: BASELL POLIOLEFINAS LTDA
CNPJ/CPF: 13.583.323/0001-05
ENDEREÇO: AV. JULIO DE PAULA CLARO N°: 687
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    FEITAL
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.441-400 UF: SP
RESP. LEGAL: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAVO CPF: 
150.717.388-13
RESP. TÉCNICO: GISELE MERA SPADA CPF: 071.152.358-48
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 80262- SP 
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 18/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 62/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 018009 DATA PROTOCOLO: 06/06/2017
Nº CEVS: 353800601-477-000118-1-9 DATA VALIDADE 11/10/2018
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: BR FARMACEUTICA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 13.782.245/0002-40
ENDEREÇO: AV DR. JORGE TIBIRIÇA  N°: 571
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-470 UF: SP
RESP. LEGAL: ARIOVALDO CONDE JUNIOR  CPF: 141.236.158-30
RESP. TÉCNICO: SIDNEY CAMPOS RIBEIRO CPF: 04445612855
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 72281- SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 11/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 63/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013220 DATA PROTOCOLO: 06/05/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000775-1-8 DATA VALIDADE 11/10/2018
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: CLINICA MÉDICA PINDAMONHANGABA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 53.327.268/0001-07
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 656
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PARQUE DAS NAÇOES
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: ANGELO DE LIMA GUEDELHA CPF: 97.774.200.800
RESP. TÉCNICO: ANGELO DE LIMA GUEDELHA CPF: 97.774.200.800
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 48598-D SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 11/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de outubro 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúd

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 64/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 026959 DATA PROTOCOLO: 01/09/2017
Nº CEVS: 353800601-872-000005-1-5 DATA VALIDADE 10/10/2018
CNAE: 8720-4/99 ATIVIDADE DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A 
SAÚDE A PORTADORES DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E 
DEPENDENTE QUIMICO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
RAZÃO SOCIAL: CTRAD CENTRO TRAT. ASSISTENCIAL DEPENDENCIA 
QUIMICA LTDA
CNPJ/CPF: 11.815.595/0001-50
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL GRAMINHA N°: 
15.800
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOM SUCESSO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-970 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIELLE DO AMARAL CALINO CPF: 343800268-09
RESP. TÉCNICO: ALFREDO MIRANDA DE MELLO CPF: 00527150860
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 35837- SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 10/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 10 de outubro 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 65/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017974 DATA PROTOCOLO: 06/06/2017
Nº CEVS: 353800601-863-000846-1-1 DATA VALIDADE 11/10/2018
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: DOCTOR NOW CLINICA MÉDICA POPULAR ESPEZIALIZADA 
LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 25.066.826/0001-84
ENDEREÇO: AV FORTUNATO MOREIRA N°: 51 - COMPLEMENTO: BAIRRO: 
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-400 UF: SP
RESP. LEGAL: THAIS IWAMOTO COLACIOPPO CPF: 34276321808
RESP. TÉCNICO: THAIS IWAMOTO COLACIOPPO CPF: 34276321808
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 158282- SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 11/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de outubro 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 590
 São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                   

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 66/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 024422 DATA PROTOCOLO: 09/08/2017
Nº CEVS: 353800603-000427-1-4 DATA VALIDADE 16/10/2018
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: ETERNA DERMATOLOGIA E CIRURGICA LTDA.
CNPJ/CPF: 07.432.884/0001-00
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA N°: 377
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: DENISE COSTA ALVES CPF: 70660247704
RESP. TÉCNICO: FATIMA DOS REIS ALBUQUERQUE MACIEL CPF: 
04530774716
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR: 95.541 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 16/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde                     

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 67/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 026576 DATA PROTOCOLO: 29/08/2017
Nº CEVS: 353800601-464-00003-1-0 DATA VALIDADE 18/10/2018
CNAE: 4646-0/01 – COMERCIO ATACADISTA DE COSMESTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA
RAZÃO SOCIAL: GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF: 03.055.242.0001-70
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO N°: 3344
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    ALTO CARDOSO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12420-010 UF: SP
RESP0 LEGAL: JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO CPF: 00598526749
RESP. TÉCNICO: LUCIANA REZENDE BARBOSA CPF: 07245420866
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 14819- SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 18/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 68/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 026577 DATA PROTOCOLO: 29/08/2017
Nº CEVS: 353800601-464-00006-1-2 DATA VALIDADE 18/10/2018
CNAE: 4644-3/01 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO
RAZÃO SOCIAL: GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF: 03.055.242.0001-70
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO N°: 3344
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    ALTO CARDOSO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12420-010 UF: SP
RESP0 LEGAL: JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO CPF: 00598526749
RESP. TÉCNICO: LUCIANA REZENDE BARBOSA CPF: 07245420866
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 14819- SP 
 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 18/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 69/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 024774 DATA PROTOCOLO: 14/08/2017
Nº CEVS: 353800601-477-000030-1-8 DATA VALIDADE 11/10/2018
CNAE: 4771-7/01 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS
RAZÃO SOCIAL: J.P ALVES DROGARIA - ME
CNPJ/CPF: 03.098.805/0001-08
ENDEREÇO: AV. JOSE AUGUSTO MESQUITA N°: 390
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    MOREIRA CESAR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12440-010 UF: SP
RESP0 LEGAL: JORGE PEREIRA ALVES CPF: 45461503691
RESP. TÉCNICO: JORGE PEREIRA ALVES CPF: 45461503691
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55.442-SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 11/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

                                   
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 70/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 030112 DATA PROTOCOLO: 02/10/2017
Nº CEVS: 353800601-863-00244-1-4 DATA VALIDADE 18/10/2018
CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLOGIA
RAZÃO SOCIAL: JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO
CNPJ/CPF: 03.055.242.0001-70
ENDEREÇO: AV. JARDIM N°: 216
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    JARDIM ELOYNA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12413-470 UF: SP
RESP0 LEGAL: JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO CPF: 7691466849
RESP. TÉCNICO: JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO CPF: 7691466849
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 14441- SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 18/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 71/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 030112 DATA PROTOCOLO: 02/10/2017
Nº CEVS: 353800601-863-00244-1-4 DATA VALIDADE 18/10/2018
CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLOGIA - EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO
CNPJ/CPF: 03.055.242.0001-70
ENDEREÇO: AV. JARDIM N°: 216
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    JARDIM ELOYNA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12413-470 UF: SP
RESP0 LEGAL: JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO CPF: 7691466849
RESP. TÉCNICO: JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO CPF: 7691466849
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 14441- SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 18/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

                                 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 72/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 029156/17 DATA PROTOCOLO: 22/09/2017
Nº CEVS: 353800601- 865-000206-1-3 DATA VALIDADE 10/10/2018
CNAE: 8650-0/06 – ATIVIDADE DE FONOAUDIOLOGIA
RAZÃO SOCIAL: MARCELINA APARECIDA PINI SOUZA
CNPJ/CPF: 19920561886
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°: 334
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    ALTO CARDOSO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12401-010 UF: SP
RESP0 LEGAL: MARCELINA APARECIDA PINI SOUZA CPF: 19920561886
RESP. TÉCNICO: MARCELINA APARECIDA PINI SOUZA CPF: 19920561886
CBO:  CONS. PROF.: CRFA N º INSCR.: 7590- SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 10/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 73/17
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 025543 DATA PROTOCOLO: 21/08/2017
Nº CEVS: 353800601-863-000865-1-7 DATA VALIDADE 16/10/2018
CNAE: 8630-5/03 – ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: MARCIO KEN IKEIZUMI
CNPJ/CPF: 29837779870
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 281
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOURGHESE
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-050 UF: SP
RESP0 LEGAL: MARCIO KEN IKEIZUMI CPF: 29837779870
RESP. TÉCNICO: MARCIO KEN IKEIZUMI CPF: 29837779870
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
225125- SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 16/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 01/2017 da Secretaria de Educação e Cultura, de 31 de outubro de 2017
Regulamenta o Processo de Remoção de Docentes.
Júlio César Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe 
sobre organização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração 
dos professores do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Estabelecer disposições sobre a remoção de docentes da Rede Municipal de Ensino 
de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2018 e disciplinar as providências que 
seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias 
à divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que 
orientam o processo de que trata esta Portaria.
Art. 2° Compete ao Secretário de Educação e Cultura tomar as providências 
necessárias para o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando 
o processo de remoção de docentes conforme tempo de serviço computado pela 
Diretoria de Educação e em consonância com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º O processo de remoção para exercício docente em 2018, obedecerá aos 
procedimentos disciplinados, conforme segue:
I- A lista classifi catória dos docentes da Rede Municipal de Ensino será publicada dia 
14/11/2017, no site ofi cial da Prefeitura Municipal, www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
e no Jornal Tribuna do Norte.
II- As vagas iniciais, defi nidas como classes vagas ou novas de Educação Infantil 
ou Ensino Fundamental retratam a situação existente na Unidade Escolar com data 
base de 31/10/2017.
III- A publicação da quantidade de vagas iniciais por unidades de ensino, será 
divulgada no dia 14/11/2017, no site ofi cial da Prefeitura Municipal e no Jornal Tribuna 
do Norte.
IV- A inscrição dos docentes efetivos, com classe livre atribuída em 2016, interessados 
na remoção será feita em formulário on line, sendo de responsabilidade de cada 
docente interessado, nos dias 20/11/2017 até às 23h59 de 21/11/2017.
V- Após análise, as inscrições poderão ser indeferidas caso se verifi que equívocos 
ou inconsistência nos dados.
VI- A publicação das inscrições deferidas e indeferidas, será no dia 24/11/2017, no 
site ofi cial do munícipio e no Jornal Tribuna do Norte.
VII- O recurso referente ao indeferimento da inscrição deve ser interposto no prazo de 
dois dias úteis após sua divulgação, publicada em 27 e 28/11/2017.
VIII- Os resultados dos recursos impetrados serão publicados em 30/11/2017. IX- A 
lista das vagas potenciais, ou seja, as que surgirem em decorrência da inscrição na 
remoção, será publicada no site ofi cial da Prefeitura Municipal e no Jornal Tribuna 
do Norte, no dia 30/11/2017. X- A indicação, pelos docentes inscritos no processo de 
remoção, de até 3 (três) opções que poderão ser tanto para as vagas iniciais quanto 
para as potenciais, será em formulário on line,no período de 01/12/2017 até as 23h59 
de 03/12/2017.
XI- O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2017, que não indicar 
as opções tanto para as vagas iniciais e/ou para as potenciais terá sua remoção 
anulada.
XII- A publicação do resultado do processo de remoção será feita dia 05/12/2017, 
divulgada no site ofi cial do munícipio e no jornal Tribuna do Norte.
XIII- O recurso referente ao resultado da Remoção deve ser interposto no prazo de 
dois dias úteis após sua divulgação, tendo o Secretário de Educação e Cultura que 
publicar o resultado do recurso até 08/12/2017.
§1º Não serão recebidas inscrições ou apontamentos de opções fora das datas 
previstas nesta Portaria.
§2º O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2017 ao fazer sua 
inscrição para o processo de remoção estará abdicando de sua lotação atual, caso 
venha a concretizar o ato de remoção.
§3º Após realizadas as inscrições e indicadas as opções para o processo de remoção, 
não será permitida a desistência pelo docente.

DA CONVOCAÇÃO
Art. 4º Estão sujeitos ao processo de remoção de classes todos os docentes da 
Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba que já tenha fi xado suas sedes de 
exercício em anos anteriores e que optarem por participar do processo.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 5º A classifi cação dos docentes que atuam na Rede Municipal, de acordo com 
o art. 41 da Lei Municipal 5318/2011, será feita obedecendo aos seguintes critérios:
I- Classifi cação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de ingresso 
do docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, no período 
de 01/11/2016 à 31/10/2017.
II- Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 
pontos por dia), descontadas as faltas conforme art. 44 da Lei Municipal 5318/2011.

DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Art. 6º A carga horária semanal será de 25 (vinte e cinco) horas para modalidade de 
Educação Infantil e de 30 (trinta) horas para Ensino Fundamental.
Art. 7º O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) constitui parte da carga 
horária de trabalho dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) no período 
diurno e/ou noturno restrito a 02 (dois) horários por Unidade Escolar, defi nido 
conforme orientação da circular nº 001/2017, do Departamento de Educação.
§ 2º É de responsabilidade do docente tomar ciência dos horários de HTPC antes de 
efetivar as indicações para a remoção.

DA REMOÇÃO
Art. 8º A remoção dos profi ssionais do magistério seguirá a mesma classifi cação 
estabelecida na lei nº 5318/11 para o processo de atribuição de classes.
Parágrafo único: A remoção dos profi ssionais do magistério seguirá rigorosamente a 
ordem de opções realizadas pelo candidato.
Art. 9º O docente removido em 05/12/2017, participará da atribuição na nova sede 
de exercício do docente, nas unidades municipais de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental;
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 Os termos desta Portaria Municipal deverão ser amplamente divulgados nas 
Unidades Escolares, no Site do Município e na Tribuna do Norte.
Art. 11 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Educação e Cultura, 
que poderá solicitar informações e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos 
na solução.
Art. 12 As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de remoção 
de docentes para o ano letivo de 2018.
Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017.

JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “14ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Leitura e Aprovação de Atas 
 Devolutiva da Semana da Criança e do Adolescente e deliberação sobre 

destino das doações 
 Apresentação da Rede de Proteção 
 Problema do Lar Nova Esperança – posicionamento do CMDCA 
 Compra do diagnóstico – reinício do processo 
 Confecção de Cartilha CMDCA 
 Informes 

 
Data:  07/11/2017 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 02 /2017 da Secretaria de Educação e Cultura
Disciplina o Processo de Atribuição de Classes.
Júlio César Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe 
sobre organização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração 
dos professores do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições sobre a atribuição de classes da Rede Municipal de 
Ensino de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2018 e disciplinar as providências 
que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias 
à divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que 
orientam o processo de que trata esta Portaria.
Art. 3º Compete ao Secretário de Educação e Cultura tomar as providências 
necessárias para o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando 
o processo de atribuição de classes conforme tempo de serviço computado pela 
Diretoria do Departamento de Educação e em consonância com o artigo 41 da Lei 
Municipal 5318/2011.
Art. 4º A atribuição de classes para 2018 ocorrerá em três fases de acordo com o art. 
37 da Lei Municipal 5318/2011:
I- Primeira fase: na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental;
II- Segunda fase: no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP, no caso dos Projetos Pedagógicos 
Especiais;
III- Terceira fase: no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, 
bairro Parque das Nações, no caso de classes de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental, se ainda houver classes vagas ou novas classes, não atribuídas na 
primeira fase.
Parágrafo único. Concluído o processo de atribuição, os docentes efetivos aos quais 
não houver classe vaga, terão atribuídas uma sede de exercício e fi carão a disposição 
da Secretaria de Educação e Cultura para atendimento a plantões e substituição de 
docentes em caso de faltas, licenças e afastamentos temporários.
Art. 5º Conforme lei 5318/2011, os docentes efetivos sem classe para os quais não 
houver classes vaga, terão atribuídas uma sede de controle de frequência para o 
ano de 2018.
Parágrafo único – Esta atribuição também obedecerá rigorosamente a classifi cação 
e fi carão à disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para:
I- Substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos: na sede 
de controle de frequência ou nas escolas municipais e CMEIs da Rede Municipal:
II- Atividades correlatas à docência, de acordo com o Anexo V da lei 5318/11
Art. 6º Serão atribuídas em caráter de substituição para todos os docentes da Rede 
Municipal, em 22/12/2017, com início às 9h, no Teatro Galpão, sito a Rua Luiza 
Marcondes de Oliveira, 2750- Parque das Nações, nesta, as salas consideradas de 
afastamento para:
I - Para Suporte Pedagógico.
II - Para afastamento prolongado do titular de classe

DA CONVOCAÇÃO

Art. 7º Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os docentes da 
Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, com classe livre atribuída no 
exercício de 2017.
§ 1º O docente, caso impossibilitado de participar pessoalmente da atribuição de 
classe, poderá outorgar procuração específi ca para tal fi m desde que o procurador 
seja maior e não seja funcionário público, exceto no caso de cônjuge ou parente até 
segundo grau.
§ 2º O professor readaptado em caráter defi nitivo está dispensado da participação no 
processo de atribuição de classes.
Art. 8º Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes, da 1ª e 
3ª fase, terão sua atribuição feita compulsoriamente.
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º A classifi cação dos docentes, de acordo com o art. 41 da Lei Municipal 
5318/2011 será feita obedecendo aos seguintes critérios:
I- Classifi cação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de ingresso 
do docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, nos casos 
de docentes que atuam na Rede Municipal;
II- Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 ponto 
por dia), descontadas as faltas injustifi cadas.
DA CARGA HORÁRIA
Art. 10 A carga horária semanal será de 25 (vinte e cinco) horas para modalidade de 
Educação Infantil e de 30 (trinta) horas para Ensino Fundamental.
Art 11 O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) constitui parte da carga 
horária de trabalho dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) no período 
diurno e/ou noturno restrito a 02 (dois) horários por Unidade Escolar, defi nido 
conforme orientação da circular nº 001/2017, do Departamento de Educação.
§ 2º É de responsabilidade do docente tomar ciência dos horários de HTPC.

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES

Art. 12 A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá no período de 11 a 
15/12/2017, na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, conforme tabela em anexo I desta portaria.
§ 1º Será respeitada a sede de exercício dos docentes, sendo que as Gestoras 
Regionais de Educação Básica atribuirão as classes de acordo com a classifi cação 
dos docentes dentro da unidade.
§ 2º O docente removido em 05/12/2017, participará da atribuição de classes 
juntamente aos docentes da sua nova sede de controle de frequência.
Art. 13 A segunda fase da atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais, 
ocorrerá no dia 19/12/2017, a partir das 14 horas, no Teatro Galpão, rua Luiza 
Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito nos 
Projetos Pedagógicos Especiais.
Art. 14 A terceira fase da atribuição de classes, se ainda houver classes livres ou 
vagas para Educação Infantil e Ensino Fundamental para professores que não 
tiveram aulas atribuídas na 1ª. Fase, ocorrerá no dia 19/12/2017, a partir das 9 horas, 
no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque das Nações, 
Pindamonhangaba, SP.

AS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes devem ser 
interpostos no prazo de até dois dias úteis após a sua concretização, tendo o 
Secretário de Educação e Cultura o mesmo prazo para decisão.
Art. 16 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Educação e Cultura, 
que poderá solicitar informações e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos 
na solução.
Art. 17 Todo o processo de atribuição de classes será registrado em ata própria que 
deverá ser lavrada e assinada durante todas as etapas do referido processo.
Art. 18 Não serão admitidas mudanças após a assinatura de ata de atribuição.
Art. 19 Os docentes que forem se afastar para funções de Gestores Regionais de 
Educação Básica, poderão retornar à classe que lhes foi atribuída em qualquer época 
do ano letivo.
Art. 20- As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de atribuição 
de classes para o ano letivo de 2018.
Parágrafo único. Para eventuais necessidades de suprir vagas no ano letivo de 2018, 
os docentes efetivos sem classe serão convocados, seguindo com rigor a ordem de 
classifi cação.
Art. 21 Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados.
Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 31 outubro de 2017

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Portaria nº 03/2017 da Secretaria de Educação e Cultura, de 31 de outubro de 
2017.
Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para atuarem nos Projetos 
Pedagógicos Especiais
Júlio Cesar Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.318, de 21 de dezembro de 
2.011, que dispõe sobre organização, estruturação, plano de empregos públicos, 
carreira e remuneração dos professores do Magistério Público do Município de 
Pindamonhangaba,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições referentes à seleção de docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba que demonstrarem interesse em atuar 
nos Projetos Pedagógicos Especiais durante o ano letivo de 2018 e disciplinar as 
providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências 
necessárias à divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das 
normas que orientam o processo de que trata esta Portaria.
Art. 3º Compete ao Secretário de Educação e Cultura tomar as providências 
necessárias para o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e 
orientando o processo de seleção de docentes conforme dispõe o artigo 39 
da Lei Municipal 5.318/2011
Art. 4º Para os fi ns a que se destina esta portaria defi nem-se dentre os Projetos 
Pedagógicos Especiais indicados no parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal 
5.318/2011 os que seguem discriminados abaixo:
I- Atendimento Educacional Especializado
a) Salas de Recursos Multifuncionais - SRM
b) Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP
II- Educação Ambiental
a) Projeto de Educação Ambiental Casa Verde
III- Educação de Jovens e Adultos

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO

Art. 5º Os docentes efetivos da Rede Municipal de Ensino, interessados em atuar 
em algum dos Projetos Pedagógicos Especiais indicados nos incisos I, II e III do 
artigo 4º desta portaria, independentemente de terem sala atribuída no ano de 
2.017, deverão manifestar seu interesse por meio de formulário específi co.
§ 1º O formulário a ser preenchido pelos docentes interessados será disponibilizado 
às unidades escolares até 30 de novembro, através do Departamento de Educação.
§ 2º O docente deverá preencher um formulário para cada opção de interesse.
§ 3º Ao formulário de inscrição os docentes deverão anexar as cópias dos 
documentos comprobatórios quanto à formação acadêmica e continuada 
especifi cadas nesta portaria, para o Atendimento Educacional Especializado e o 
Projeto de Educação Ambiental Casa Verde.
Art. 6º Os formulários de inscrição e cópias dos documentos dos inscritos serão 
entregues pelo docente interessado ou um representante, na sede da Secretaria 
de Educação e Cultura, até as 10 (dez) horas do dia 8 (oito) de dezembro.
Art. 7º A relação de inscrições deferidas será publicada no site da Prefeitura e 
Jornal Tribuna do Norte no dia 13 (treze) de dezembro.

DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS

Art. 8º Os Projetos Pedagógicos Especiais por sua natureza específi ca atendem 
aos propósitos da legislação educacional nacional e visam:
I- a prestação do atendimento educacional especializado de modo a complementar 
ou suplementar a escolarização, considerando as habilidades e as necessidades 
educacionais específi cas dos estudantes público-alvo da Educação Especial;
II- o desenvolvimento de estratégias pedagógicas para a implantação da política 
municipal de Educação Ambiental;
III- o atendimento aos jovens e adultos que não concluíram a primeira etapa do 
Ensino Fundamental, correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental 
de Nove Anos (1º ao 5º ano);
Art. 9º A atuação dos docentes nos Projetos Especiais será no período inverso ao 
de sua classe, atribuída para o ano letivo de 2018, com atendimento de 4 horas 
diárias, totalizando 20 horas semanais.
Parágrafo único: O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), que 
constitui parte da carga horária de trabalho do docente, será cumprido na unidade 
escolar em que teve a sua classe atribuída 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES QUE ATUARÃO NOS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS ESPECIAIS
Art. 10° Os docentes selecionados para atuar no Atendimento Educacional 
Especializado deverão responsabilizar-se:
a) pela elaboração, execução e avaliação do Plano de Atendimento Educacional 
Especializado dos estudantes atendidos;
b) pela defi nição do cronograma e das atividades previstas para os estudantes 
atendidos;
c) pela organização de estratégias pedagógicas e identifi cação e produção de 
recursos acessíveis;
d) pelo ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: 
Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos; 
informática acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA, atividades 
de desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de 
enriquecimento curricular;
e) pelo acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de 
tecnologia assistiva em sala de aula comum e demais ambientes escolares;
f) pela articulação com os professores das classes comuns de Educação Infantil e 
de Ensino Fundamental e demais ambientes escolares;
g) pela orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre a 
aplicabilidade e funcionalidade dos recursos utilizados pelo estudante;
h) por atuar na interface com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e 
outras.
Art. 11° Os docentes selecionados para atuar no Projeto de Educação Ambiental 
deverão responsabilizar-se:
a) pela elaboração, execução e avaliação do plano de trabalho do Projeto de 
Educação Ambiental Casa Verde;
b) pela defi nição do cronograma e das atividades previstas para os estudantes da 
Rede Municipal de Ensino;
c) pela organização de estratégias pedagógicas, identifi cação e produção de 
recursos específi cos para a Educação Ambiental;
d) pela articulação com os professores das classes de Educação Infantil e de 
Ensino Fundamental e demais ambientes escolares;
e) pela orientação as equipes escolares quanto implantação das diretrizes 
da Política Municipal de Educação Ambiental instituída pela Lei Municipal 

5.449/2.012;
f) por atuar na interface com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e com as 
instituições que atuam nas áreas de meio ambiente, cultura, desenvolvimento 
econômico dentre outras áreas afi ns para a efetivação da Política Municipal de 
Educação Ambiental.
Art. 12° Os docentes selecionados para atuar na Educação de Jovens e Adultos 
deverão responsabilizar-se por cumprir as atribuições constantes no Anexo V da 
Lei Municipal 5318/11.

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO

Art. 13° Atendendo a Resolução n° 4, de 02 de 0utubro de 2009 do Conselho 
Nacional de Educação, em seu Art. 12, os docentes interessados em atuar no 
Atendimento Educacional Especializado deverão atender aos seguintes critérios:
I- Formação Acadêmica:
a) Curso Superior completo de Pedagogia ou Curso Normal Superior com 
habilitação para a docência na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e/ou na Educação Especial ou Curso de Licenciatura em área do 
currículo da Educação Infantil e/ou dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e
b) Curso de Especialização Lato Sensu na área de Educação Especial e/ou
c) Mestrado na área de Educação Especial
II- Formação Continuada:
a) Cursos e outras modalidades de formação na área de Educação Especial 
(carga horária mínima de 10 horas por certifi cado; certifi cados nas modalidades 
presencial, bimodal ou on line)
Parágrafo único - Os docentes que possuem apenas Licenciatura em uma das 
áreas citadas na alínea a deste artigo, para concorrerem a uma das vagas do 
AEE, deverão obrigatoriamente apresentar junto ao comprovante de graduação, 
no mínimo, um comprovante de Especialização como o citado na alínea B do 
inciso I ou comprovante de Mestrado na área específi ca mencionada na alínea 
C do inciso I.
Art. 15 Os docentes interessados em atuar no Projeto de Educação Ambiental 
Casa Verde deverão atender aos seguintes critérios:
I - Formação Acadêmica:
a) Curso Superior completo de Pedagogia, Ecologia ou Biologia, Curso de 
Licenciatura em área do currículo da Educação Infantil e/ou dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamenta
b) Curso de Especialização Lato Sensu na área de Educação Ambiental, Ecologia 
ou Biologia e/ou;
c) Mestrado na área de Educação Ambiental, Ecologia ou Biologia
II - Formação Continuada:
a) Cursos e outras modalidades de formação na área de Educação Ambiental, 
Ecologia ou Biologia (carga horária mínima de 10 horas por certifi cado; certifi cados 
nas modalidades presencial, bimodal ou on line)
Art. 16 Os docentes interessados em atuar na Educação de Jovens e Adultos 
deverão apresentar somente o formulário de inscrição, não havendo critérios 
diferenciados para sua classifi cação geral.
§ 1º Poderão se inscrever para atuar na Educação de Jovens e Adultos os 
professores autorizados a lecionar no Ensino Fundamental na Rede Municipal 
de Ensino.
DAS VAGAS DISPONÍVEIS
Art. 17 As vagas disponíveis para atuação nos Projetos Pedagógicos Especiais 
serão publicadas no dia 12/12/2017 no site ofi cial da Prefeitura Municipal, www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, e no Jornal Tribuna do Norte.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS

Art. 18 Será considerada a classifi cação dos docentes inscritos para atuar na 
Educação de Jovens e Adultos.
Parágrafo único - Quanto a esses inscritos será observado o disposto no artigo 
41, da Lei Municipal 5318/11:
I - Classifi cação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de 
ingresso do docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, 
nos casos de docentes que já atuam na Rede Municipal;
II - Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 
pontos por dia), descontadas as faltas injustifi cadas.
Art. 19 Os docentes inscritos para atuar no Atendimento Educacional Especializado 
e no Projeto de Educação Ambiental Casa Verde serão classifi cados em ordem 
decrescente, a partir dos resultados obtidos na soma dos seguintes pontos:
I – Total de pontos da classifi cação atual (art. 41; Lei 5.318/2011);
II – Total de pontos obtidos no critério de formação acadêmica e
III – Total de pontos obtidos no critério de formação continuada.
Art. 20 Considerados os critérios para a participação no processo de seleção 
dos docentes para o Atendimento Educacional Especializado e para o Projeto 
de Educação Ambiental Casa Verde, serão atribuídos pontos para a formação 
acadêmica e para a formação continuada na seguinte proporção:
§ 1º Em relação à formação acadêmica exigida para atuação no Atendimento 
Educacional Especializado e no Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, 
serão atribuídos:
I – 50 (cinquenta) pontos para o curso de Graduação (Nível Superior);
II - 25 (vinte e cinto) pontos para o curso de Especialização (Lato Sensu);
III - 35 (trinta e cinco) pontos para o curso de Mestrado (Stricto Sensu).
§ 2º Em relação à formação continuada exigida para atuação nos Projetos 
Pedagógicos Especiais, serão atribuídos 10 (dez) pontos a cada certifi cado válido.
Art. 21 A classifi cação dos docentes inscritos neste processo será divulgada 
às unidades por meio do Departamento de Educação e no site da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, no dia 13 (treze) de dezembro de 2017.
DA ATRIBUIÇÃO
Art. 22 A fase de atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais, ocorrerá 
no dia 19/12/2017, a partir das 14 horas, no Teatro Galpão, sito a rua Luiza 
Marcondes de Oliveira, 2.750 - Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito, 
não podendo o candidato pleitear sua chamada para atuar no projeto em que se 
inscreveu, após o término da sessão de atribuição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados.
Art. 24 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Educação e Cultura, 
que poderá solicitar informações e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos 
na solução.
Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017.

JÚLIO AUGUSTO CESAR VALLE
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

 

ANEXO I  Cronograma de atribuição 

 11/12/2017 12/12/2017 

Setor 1 
 17h30 CMEI Esmeralda da S. Ramos 

19h CMEI Maria Aparecida Gomes 
Sá Maria  
 

Setor 2 
 17h30 CMEI Maria das Dores Santos 

Marcondes 
19h CMEI Marli Lemes de Moura 
Camargo 

Setor 3 
 18h CMEI CAIC/Anexo 

Setor 4 
 18h E.M. Joaquim 
Pereira da Silva 

18h E.M Jose Gonçalves da Silva  

Setor 5 
18h E.M. Maria Helena 
Ribeiro Vilella 
19h E.M. Mario de 
Assis Cesar  

18h E.M.Francisco de Assis Cesar 

Setor 6 
17h30 E.M Yvone 
Apparecida A. Correa 
18h30 E.M Alexandre 
Machado Salgado 

18h E.M Arthur de Andrade 
 

Setor 7 
18h E.M Isabel do 
Carmo Nogueira 

18h E.M. Julieta Reale Vieira  

Setor 8 
17h30 E.M Maria Zara 
Renoldi dos Santos 
18h30 E.M Moacyr de 
Almeida 

18h E.M Mario Antônio Bonotti 

Setor 9 
18h E.M. Maria 
Camargo de Souza 
19h E.M. Maria 
Madureira Salgado 

18h E.M. Jairo Monteiro 
19h E.M. Augusto César Ribeiro 

Setor 10 
18h E.M. Regina Célia 
Madureira de Souza 
Lima 

18h E.M. Elias Bargis Mathias 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

13/12/2017 14/12/2017 
17h30 CMEI Esmeralda da S. Ramos  
19h CMEI Maria Aparecida Gomes – 

17h30 CMEI José Ildefonso 
Machado 

 

17h30 CMEI Maria das Dores Santos 

19h CMEI Marli Lemes de Moura 

17h30 CMEI Durvalino dos Santos 
19h CMEI Maria Benedita Cabral 
San Martin 
 

18h CMEI Frei Reinaldo Nieborg 
 

17h30 CMEI Francisco Lessa 
Junior 
19h CMEI Lessa 

17h30 CMEI Yolanda Immediato 
Fryling 
19h CMEI Josefina Cembranelli 
Schmidt 

 18h E.M.Ayrton Senna da Silva  
19h E.M. Padre Zezinho  
 

 

  18h E.M. Lauro Vicente de Azevedo 

18h E.M Abdias Junior Santiago e 
Silva 
19h E.M. Ruth de Azevedo 
Romeiro 

18h E.M. João Cesário 

18h Paulo Freire 
19h Gilda Piorini Molica 
 

18h E.M. André Franco Montoro 
19h Manoel César Ribeiro 

  18h E.M Ângelo Paz da Silva 

 
18h E.M Maria Aparecida Arantes 
Vasques 

18h E.M Orlando Pires 

17h30 E.M. Madalena Caltabiano 
Salum Benjamin 
19h E.M. Vito Ardito 

18h E.M. Aníbal Ferreira Lima 
 
 
 

 

 

 

 

15/12/2017 
17h30 CMEI Maria Luiza Lima de Almeida 
19h CMEI Isabel Pereira da Silva 

18h CMEI Olímpia Franco César 

18h CMEI João Fleury 

18h E.M. Serafim Ferreira  

18h EM. Rachel de Aguiar Loberto 

 

18h Odete Correa Madureira 

18h E.M. Félix Adib Miguel 

18h E.M. Dulce Pedrosa Romeiro 
Guimarães 

 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 7ª 
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Ata 
 Deliberação sobre Registro de Entidades 
 Verba Parlamentar - APAE 
 Formação de Comissões  
 Orçamento Municipal – Assistência Social 
 Lar Nova Esperança  
 Outros Informes 

 
 
Dia:   08/11/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Feliz aniversário!

Para a linda Tsai Santos, que completou 
mais um ano de vida no dia 28 de outubro. 
Recebe o carinho do marido Sedeur Santos 
e dos membros da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus do bairro Mombaça.

Felicidades!

Para Maria Prudente, que se aniversariou no dia 28 de outubro. Ela 
comemorou a data ao lado dos fi lhos e do marido Marcos (foto) e recebeu o 
carinho dos amigos e familiares.

Novo ciclo

Tudo de bom para a belíssima Juliana Bonini, aniversariante deste 
sábado, 4 de novembro. Felicidades e bênçãos infi nitas são desejos dos 
pais Marcos e Regina, das irmãs Marina e Fernanda, do esposo André, 
de todos amigos e familiares. 

Luz e amor!

São nossos votos para  Samuel Messias de Oliveira, o “Tenente Samuel”. Ele que é es-
critor e já foi presidente do Conselho Municipal de Segurança, recebe o carinho e votos 
de felicidades de todos os amigos e da família.

Parabéns!

Para a Presidente do CMDM Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Simone 
Braça, que fez aniversário na terça-feira, 31 de outubro.  Quem lhe deseja muitas felicida-
des é o esposo Ezequiel (foto) e as fi lhas Elen e Emily.

Tudo de bom!

É o que desejamos para José Renato de Campos Rosa, 
que faz aniversário na quinta-feira, 2 de novembro. Ele, 
que já foi presidente da Fundação Dr. João Romeiro, rece-
be os cumprimentos dos amigos jornalistas e de toda sua 
família, especialmente da esposa Cláudia (foto).




