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Major Dan Milli assume comando 
de Companhia do Exército em Pinda

Jucélia Batista

Na quinta-feira (16), ocorreu a solenidade de passagem de comando da 12ª Companhia de 
Engenharia de Combate Leve, de Pindamonhangaba. Na ocasião, o major Francisco Hosken Da 
Cás passou o comando para o major Dan Milli Pereira. A cerimônia aconteceu nas dependências 
da unidade militar e contou com a presença de autoridades militares, civis e familiares.
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O 39º Feste - Festival Nacional de Teatro - termina no domingo (19). A maratona continua, com peças de 
rua, infantis, adultas e convidadas, no Teatro Galpão, CEU das Artes (Moreira César), Parque da Cidade e 
Bosque da Princesa. Na sexta-feira (17), a Companhia Teatral Pia Fraus participará com o Teatro Portátil. O 
veterano grupo de teatro de bonecos apresenta o espetáculo “Bichos Vermelhos”, com sessões às 10, 11, 14 e às 
15 horas, no CEU das Artes, em Moreira César.

Serão três atores e mais de 20 bonecos 
apresentados durante o espetáculo, com 

muita diversão e brincadeiras

PÁGINAS 8 E 9
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Olá pessoal do jornal Tribuna do Norte!!

Eu me chamo Camila, tenho 10 anos e estudo na Escola Professor Augusto 
César Ribeiro, com a professora Simone, no 4º ano B. Eu e minhas amigas 
Mariane, Querem e meus amigos João Vitor, Gabriel e Yohan Lemos a maté-
ria sobre “Vale do Paraíba recebe Feira Internacional de Artesanato” e gosta-
mos muito porque a divulgação no jornal faz as pessoas terem conhecimento, 
curiosidade e oportunidade de visitar. Este tipo de evento é educativo, pois 
podemos conhecer a cultura de outros países como Equador e Paquistão, além 
de outros Estados do nosso país.

Parabéns pelo empenho de toda equipe do jornal!
Beijos a todos! 

Camila Pereira de Almeida Silva
Pindamonhangaba, 14/11/2017

Conselho Municipal de Educação discute 
reorganização das escolas em 2018

Na segunda-feira (13) foi 
realizada, no Palacete  10  de 
Julho, uma reunião extra-
ordinária do Conselho Mu-
nicipal de Educação, com a 
presença da presidente do 
CME, Maura Prado Vieira, 
do  secretário municipal de 
Educação e Cultura, Prof. 
Júlio César Augusto do Val-
le, além de conselheiros, 
professores da Rede Muni-
cipal e demais autoridades 
educacionais. O objetivo do 
encontro foi elucidar dúvi-
das referentes a reorganiza-
ção das escolas municipais 
para o ano letivo de 2018.

Na ocasião, o secretário 
afi rmou que somente após 
o mês de maio de 2018 a se-
cretaria terá um posiciona-
mento referente à criação 
do cargo de diretor de esco-
la para escolas municipais, 
pois é necessário respeitar 
os limites prudenciais de 
gastos, conforme determi-
na artigo 22 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

A presidente do con-
selho, Maura Prado Viei-
ra conclamou para toda 
comunidade escolar para 
abraçar a causa da educa-
ção municipal, comparti-
lhando do Plano Municipal 
de Educação, comentou da 
importância de opinar, su-
gerir e enviar críticas para 
melhoria da escola pública, 
o CME está aberto ao diálo-
go sempre sintonizado com 
a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 

Ela destacou a criação 
do “Guia de Atendimento 
ao Cidadão”, que está dis-
ponível a todas escolas es-
taduais, municipais e priva-
das, Conselho Tutelar, Casa 
dos Conselhos e entidades 
vinculadas a educação do 
município e a população em 
geral.

O CME, como órgão mo-
bilizador e consultivo fará a 
triagem sendo os assuntos 
discutidos nas plenárias, se 
necessário, providenciará 
o encaminhamento aos ór-
gãos competentes.

“Doando Amor” 
reúne pets 
para adoção 
no Pátio Pinda

Neste sábado (18) e 
domingo (19), o Sho-
pping Pátio Pinda re-
cebe o evento “Doando 
Amor”, realizado pela 
ONG Amor Animal, 
para a doação de ração e 
adoção de cães e gatos. 
Quem tiver interesse 
em adotar deverá apre-
sentar RG, CPF e com-
provante de endereço, 
além de ter mais de 18 
anos. Nos dois dias, o 
evento acontece das 14 
às 19 horas.

A cada R$50 em doa-
ções de ração, que pode 
ser adquirida na hora, 

além de ajudar a ONG 
Amor Animal, o cliente 
ainda leva para casa um 
copo-canudo, exclusi-
vo da promoção de fi m 
de ano do Pátio Pinda. 
“Apoiar causas assim 
está no DNA do nosso 
shopping e abrimos as 
portas para iniciati-
vas como essa desde o 
início das atividades, 
pois acreditamos ser 
fundamental ações de 
apoio aos animais”, 
afirma a analista de 
marketing do Shopping 
Pátio Pinda, Amanda 
Moreira.

Prática esportiva 
e integração      

           

Com o objetivo de incentivar a 
modalidade, integrar os alunos, 
os pais e os professores, a Semelp 

(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) 
realizará o “Festival de Natação Infantil” de 
Pindamonhangaba. 

O evento, que ocorrerá em dois fi ns de 
semanas seguidos, também tem por intuito 
proporcionar aos alunos uma oportunidade 
para que eles apresentem um pouco do 
conhecimento adquirido durante todo o 
ano. Atualmente, a natação infantil do 
município atende 1.500 alunos, com idade 
entre 7 e 17 anos e conta com 25 profi ssionais 
trabalhando essa modalidade.

O Festival acontecerá nas piscinas do 
Araretama; do “João do Pulo”; do Cidade 
Nova e do “Zito”, em Moreira César, com 
provas para cada nível de aprendizado; 
e para estimular a participação, todos os 
alunos receberão medalhas do evento.

Além das crianças, a Semelp conta com 40 
turmas de natação para adultos, distribuídas 
nos períodos da manhã, da tarde e da noite, 
nos quatro Centros Esportivos da cidade. 
No último domingo (12), o Centro Esportivo 
“João do Pulo” recebeu o “Intercâmbio de 
Natação Adulto”, com o objetivo principal 
de buscar a integração dos alunos e dos 
professores. 

Abrigo de Animais realiza “Café 
Comunitário” neste sábado

O Abrigo Municipal de Animais reali-
za, neste sábado (18), o “Café da Manhã 
Comunitário”, das 9h30 ao meio-dia. O 
evento será uma oportunidade para a 
população conhecer o Abrigo e adotar 
cães e gatos. O veterinário responsável 
estará no local para explicar o funciona-
mento do Abrigo, além dos procedimen-
tos para adoção.

Para adotar, é necessário apresen-
tar documento e preencher uma fi cha 
com endereço e outros dados pessoais. 
“A intenção principal do evento é que 
as pessoas possam conhecer o Abri-
go Municipal e os animais que hoje 
vivem lá, e quem sabe, possam le-
var algum cãozinho ou gatinho para 

casa”, disse a protetora da Adote, Ana Luísa.
O “Café da Manhã Comunitário” será ofereci-

do pela Adote com apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e Fundo Social de Solidariedade.

Divulgação

Divulgação
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Major Dan Milli assume comando 
de Companhia do Exército em Pinda

“Saberes do Vale” será exibido na Praça do Quartel

Estrada das Oliveiras recebe manutenção

Na quinta-feira (16), 
ocorreu a solenidade de 
passagem de comando 
da 12ª Companhia de 
Engenharia de Combate 
Leve, de Pindamonhan-
gaba . Na ocasião, o ma-
jor Francisco Hosken Da 
Cás passou o comando 
para o major Dan Milli 
Pereira. A cerimônia 
aconteceu nas depen-
dências da unidade mi-
litar e contou com a 
presença de autoridades 
militares, civis e familia-
res.

A passagem de co-
mando teve início com 
a inauguração do retrato 
do agora ex-comandan-
te, major Da Cás, com 
homenagem a ele e a sua 
família. 

No pátio de forma-
tura, o major fez seu 
agradecimento a todos 
que estiveram e contri-
buíram com ele durante 
o seu comando. Ele des-
tacou algumas missões 
durante sua passagem 
por Pindamonhangaba, 
como a participação nas 
equipes de segurança 
dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos do Rio de 
Janeiro no ano passado; 
e também a preparação 
e a coordenação do úl-
timo pelotão brasileiro 
que compôs a Missão de 
Paz no Haiti, também em 
2016. “Aqui eu tive a ex-
periência mais intensa da 
minha vida profi ssional e 
sou grato a todos que es-
tiveram comigo nesta jor-
nada”, afi rmou Da Cás.

A troca de coman-
do acontece a cada dois 
anos nas guarnições fe-
derais. O novo coman-
dante, major Dan Milli 
disse que: “Estou muito 
feliz por estar em Pin-
damonhangaba e espero 
trabalhar muito nesta 
cidade e prestar um bom 
trabalho não só à minha 
guarnição militar, mas a 
toda sociedade do mu-
nicípio nestes próximos 
dois anos de serviço”, 
ressaltou.

 O secretário munici-
pal de Proteção e Bom
-estar ao Cidadão, José 
Sodário Viana, repre-
sentou o prefeito Isael 
Domingues na solenida-
de e falou sobre a par-
ceria entre o município 
e o exército: “Sempre 
tivemos uma relação de 
amizade e parceria com 
as unidades militares 
em prol da população 
e vamos continuar essa 
integração. Desejamos 
para o major Dan Milli 
o mesmo sucesso obtido 
pelo major Da Cás no pe-
ríodo em que esteve em 
nossa cidade”, afi rmou.

Nesta sexta-feira (17), 
haverá a exibição do do-
cumentário Saberes do 
Vale, às 9h30, no auditório 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, destinada aos 
profi ssionais da educação 
e, às 19h30, na Praça do 
Quartel, de forma gratuita e 
aberta ao público em geral.

A exibição busca exal-
tar a cultura tradicional do 
Vale do Paraíba. Através 
de muita pesquisa, foram 
elaborados quatro minido-
cumentários produzidos 
pelo projeto Saberes do 
Vale, um para cada dimen-
são abordada: Brincar, Co-
mer, Criar e Morar.

Para documentar esses 
saberes e fazeres, foi de-
senvolvida uma pesquisa 
em diferentes municípios 
da região, que possibilitou 
a criação desses documen-
tários, um para cada eixo, 
assim como a compilação 
de fotografi as e vídeos com 
depoimentos de mestres, 
artesãos e detentores des-

ses saberes, sobre diferen-
tes expressões culturais. 
Todos esses materiais 
integram uma exposição 
virtual que foi lançada na 
internet dia 31 de outu-
bro. Além disso, o projeto 
fará a exibição pública e 
gratuita dos vídeos tam-
bém em outras três cida-
des: Monteiro Lobato, Ca-

çapava e Tremembé.
Trabalhar a cultura po-

pular e disseminá-la por 
diferentes canais é uma 
forma de conectar e con-
textualizar temas impor-
tantes que fazem parte do 
repertório cultural e fami-
liar dos habitantes do Vale 
do Paraíba. Por meio do 
registro e difusão daqui-

lo que pode se encontrar 
presente destas tradições 
antigas na cultura oral e 
tradicional que nos chega 
hoje, podemos valorizar 
expressões da cultura po-
pular da região.

Kits educativos
 Após a exibição dos 

quatro documentários 
(cerca de 15 minutos 

cada), haverá um ba-
te-papo com a equipe do 
projeto. Nesta ocasião, se-
rão distribuídos kits edu-
cativos para as escolas, 
contendo um caderno de 
orientação para os profes-
sores, um caderno de ati-
vidades (sequências didá-
ticas) a serem trabalhadas 
com os alunos e um DVD  
com os quatro documen-
tários.

O evento é realizado 
em parceria com a Secre-
taria de Educação e Cul-
tura da Prefeitura, e serão 
destinadas 50 vagas para 
professores de educação 
infantil e ensino funda-
mental, além de uma cer-
tifi cação de duas horas.

A concepção e execução 
do projeto é via Proac SP, 
Foto Comtexto e Tomara! 
Educação e Cultura, pa-
trocínio da EDP, apoio do 
Instituto EDP e Holy Cow 
Criações, e realização do 
Governo do Estado de São 
Paulo. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
última semana, a manu-
tenção da Estrada das Oli-
veiras. O local apresentava 
uma tubulação rompida, 
que deu origem a um bura-
co apresentando risco para 
os carros que transitam 
naquele local. O serviço 
foi concluído por meio da 
tubulação e, em seguida, 
a pavimentação do trecho 
consertado.

Outras ações como esta 
estão sendo realizadas por 
toda a cidade, levando me-
lhoria na qualidade de vida 
da população. 

Divulgação

Divulgação

Jucélia Batista

Autoridades militares, civis e familiares participaram  da solenidade que aconteceu na 12a Cia. de Engenharia de Combate

Exibição busca exaltar a cultura tradicional do Vale
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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). 
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e Rafael Goffi Moreira.
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Com 6 Projetos de Lei 
incluídos na pauta de vota-
ções e um plenário tomado 
por ex-funcionários da em-
presa Nobrecel, os verea-
dores promoveram nesta 
segunda-feira, dia 13 de 
novembro, no plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira”, a 39ª Sessão Ordiná-
ria. Dos projetos relaciona-
dos na pauta de discussões, 
o plenário deliberou – por 
maioria absoluta – pela re-
tirada de 4 e pelo adiamento 
de um projeto. Todos os pe-
didos de retirada do rol das 
votações foram feitos pelos 
próprios autores, que alega-
ram “ser necessário realizar 
uma melhor avaliação do 
projeto para posterior apre-
sentação ao plenário para 
análise e votação”.

Somente o Projeto de Lei 
n° 117/2017, do vereador 
Ronaldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR), que 
“Dispõe sobre a obrigato-
riedade das empresas de te-
lefonia, TV a cabo e demais 
prestadoras de serviços do 
município de Pindamo-
nhangaba, que se utilizem 
de postes como suporte de 
seus cabeamentos, a realiza-
rem o alinhamento e retira-
da dos fi os inutilizados nos 
postes” foi analisado e vo-
tado pelos parlamentares. 
Antes da votação do Proje-
to, o plenário aprovou uma 
Emenda e um Substitutivo 
ao documento.

A Emenda Modifi cativa 
ao Substitutivo nº 04/2017 
prevê alterações nos arti-
gos 2º e 6º do Substitutivo 
nº 06/2017. No artigo 2º, 
o prazo foi ampliado de 30 
para 180 dias para que “as 
concessionárias regulari-
zem a situação de seus fi os, 
cabos e/ou instrumentos 
existentes”. No artigo 6º a 
modifi cação é a seguinte: “o 
prazo para implementação 
total do que determina esta 
Lei para a fi ação existente, 
será de no máximo 180 dias, 
a contar da data de sua pu-
blicação”.

O Projeto de Lei aprova-
do por 10 votos a zero deter-
mina, em seu artigo 1º que 
“Fica a empresa concessio-

Concessionárias devem retirar � os 
inutilizados nos postes, prevê Projeto de Lei 

aprovado pela Câmara de Pindamonhangaba
Projeto recebeu uma emenda e um Substitutivo que também foram aprovados; Sessão 
contou, ainda, com a participação dos ex-funcionários da Nobrecel que foram solicitar 

apoio dos vereadores para a luta pelos seus direitos trabalhistas

nária ou permissionária de 
energia elétrica, obrigada a 
realizar o alinhamento e re-
tirada dos fi os inutilizados 
nos postes e a notifi car as 
demais empresas que utili-
zam os postes como suporte 
de seus cabeamentos, a fi m 
de que estas possam reali-
zar o alinhamento e retirada 
dos cabos e demais instru-
mentos inutilizados”. 

O Projeto vai mais além. 
Em seu artigo 3° está pre-
visto que “a concessioná-
ria ou permissionária de 
energia elétrica deve fazer 
a manutenção, conserva-
ção, remoção, substituição, 
sem qualquer ônus para a 
Administração, de poste de 
concreto ou madeira, que se 
encontram em estado precá-
rio, tortos, inclinados ou em 
desuso. Em caso de substi-
tuição do poste, a empresa 
estará obrigada a notifi car 
as demais empresas que 
utilizam os postes como su-
porte de seus cabeamentos, 
a fi m de que possam realizar 
o realinhamento dos cabos 
e demais itens. Outro item 
importante do Projeto diz 
que “nas ruas arborizadas, 
os fi os condutores de ener-
gia elétrica, telefônicos e de-
mais ocupantes dos postes 
de energia elétrica, deverão 
ser estendidos à distância 
razoável das árvores ou con-
venientemente isolados”.

Marcello França, um dos integrantes do Movimento dos ex-funcionários da Nobrecel, fez uso 
da “Tribuna Livre” pedindo apoio dos vereadores e relatando a situação dos trabalhadores 
na luta pelos recebimentos dos direitos trabalhistas junto à Massa Falida da empresa

Quanto as penalidades, 
o artigo 7° defi ne que “o 
não cumprimento do dis-
posto nesta Lei sujeitará o 
infrator às multas que va-
riam de R$ 1 mil a R$ 2 mil 
reais”.

Adiamento e 
retirada de Projetos
Dentre os projetos da 

Ordem do Dia, o único 
que foi adiado por 14 dias 
– com aprovado unâni-
me do plenário – foi o PL 
n° 105/2017, do vereador 
Roderley Miotto (PSDB), 
que “Dispõe sobre a obri-
gatoriedade à rede pública 
e privada de saúde venha 
a oferecer leito separado 
para mães de natimorto e 
mães com óbito fetal e, se 
necessário ou solicitado, 
com acompanhamento psi-
cológico”. 

Os demais foram todos 
retirados pelos autores: 
Projeto de Lei n° 20/2017, 
do vereador Rafael Go-
ffi  Moreira (PSDB), que 
“Assegura no Município 
de Pindamonhangaba o 
atendimento preferencial, 
em estabelecimentos co-
merciais, aos doadores de 
sangue e doadoras de leite 
materno”; Projeto de Lei 
n° 56/2017, da vereado-
ra Gislene Cardoso – Gi 
(DEM), que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de ma-
nutenção de uma brigada 

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 ATO N° 27, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 20/2017, 
para apurar a legalidade, e a moralidade junto à cobrança suplementar de IPTU, feita pela 
Administração Municipal no corrente ano.

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, baixa o seguinte ATO:

  Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial 
de Inquérito, constituída pelo Ato n° 20/2017, para apurar a legalidade, e a moralidade junto 
à cobrança suplementar de IPTU, feita pela Administração Municipal no corrente ano, por 
mais 90 (noventa) dias, a partir de 21 de novembro de 2017.

  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

 ATO N° 26, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 03/2017 (e 
prorrogada pelos Atos n°s 07 e 19/2017), para apurar indícios de conduta incompatível com 
a moralidade pública, por parte do Sr. Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, baixa o seguinte ATO:

  Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial 
de Inquérito, constituída pelo Ato n° 03/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 07 e 19/2017), 
para apurar indícios de conduta incompatível com a moralidade pública, por parte do Sr. 
Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por 
mais 90 (noventa) dias, a partir de 14 de novembro de 2017.

  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

profi ssional de bombeiros ci-
vis nos estabelecimentos que 
menciona”; Projeto de Lei n° 
141/2017, do vereador Rafael 
Goffi  Moreira, que “Dispõe 
sobre a cassação dos alvarás 
de funcionamento de casas 
de diversões, boates, casas 
de show, hotéis, motéis, pen-
sões, bares, restaurantes e 
estabelecimentos congêne-
res que permitirem a prática, 
fi zerem apologia, incentivo, 
mediação, favorecimento ou 
omissão à prostituição infan-
til ou à pedofi lia no Municí-
pio de Pindamonhangaba” e 
o Projeto de Lei n° 154/2017, 
do vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão – Pro-
fessor Osvaldo (PR), que 
“Dispõe sobre a execução de 
conservação e manutenção 
da malha viária no Municí-
pio”.

Tribuna Livre
Antes do início da sessão 

ordinária, um dos integran-
tes do Movimento que luta 
pelos direitos dos ex-funcio-
nários da Nobrecel, Marcello 
França, fez uso da “Tribuna 
Livre” da Câmara de Pin-
damonhangaba. Ele apre-
sentou um relato simples 
e objetivo da situação dos 
trabalhadores na Justiça de 
Pindamonhangaba e a luta 
pelos recebimentos das ver-
bas rescisórias e dos direitos 
trabalhistas dos ex-operários 
junto à Massa Falida da em-

 

ORDEM DO DIA
40ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 20 de novembro 

de 2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 138/2017, do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobe o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 do 
Município de Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 165/2017, do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Município de Pindamonhangaba a contratar com 
a DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo -, operações de crédito com outorga de garantia e 
dá outras providências”.

III. Projeto de Lei n° 167/2017, da Mesa Diretora, que “Altera 
a Lei n° 5.184 de 18 de abril de 2011, que dispõe sobre o Plano 
de Carreiras e Salários dos servidores da Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2017.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discu-
tem as Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente 
reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta 
minutos, contados do final da votação da Ata.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

presa. Segundo Marcello 
França são mais de 600 fa-
mílias que estão lutado pe-
los seus legítimos direitos. 
“São 600 famílias o que, 
numa conta simples, dá 
mais de 1800 pessoas que 
estão aguardando receber 
o que é direito delas. Quan-
tos sonhos foram desfeitos? 
Tem gente que vai todo dia 
na porta da fábrica na es-
perança de ter uma solução 
positiva para receber o que 

é seu direito. Queremos 
contar com o apoio desta 
Câmara para nossa luta”, 
afi rmou Marcello França. 
Durante a fase de discus-
são dos requerimentos, os 
vereadores reafi rmaram 
sua disposição de apoiar a 
luta dos trabalhadores e fa-
zerem tudo que estiver ao 
alcance da Casa no sentido 
de auxiliar esses ex-funcio-
nários da Nobrecel na busca 
de seus direitos”.
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Semelp realiza intercâmbio adulto 
e festival infantil de natação

Pindamonhangaba está 
enviando uma delegação 
de cerca de 100 pessoas 
para representarem a cida-
de nos “81º Jogos Abertos 
do Interior”, que tiveram 
início na quinta-feira (16) 
e seguem até o dia 25 de 
novembro, no Consórcio 
Grande ABC. A abertura 
ofi cial com o desfi le das 
delegações será realizada 
nesta sexta-feira (17), às 10 
horas, em São Bernardo do 
Campo.

As competições serão 
realizadas também em 
Santo André, São Caetano, 
Ribeirão Pires, Rio Grande 
da Serra e Mauá, divididas 
por modalidades. Os atle-
tas da Semelp represen-
tarão Pindamonhangaba 
nas modalidades: atletis-
mo masculino e feminino, 
atletismo PCD masculino, 
futebol masculino, ginás-
tica artística masculina e 
feminina, ginástica rítmi-
ca, natação masculina e 
feminina e natação PCD 
masculina.

As primeiras competi-
ções serão de ginástica ar-
tística masculina e futebol 
masculino, que joga já nes-
ta sexta-feira (17) contra 
Americana.

Para o secretário de Es-
portes de Pindamonhan-
gaba, Everton Chinaqui, 
a participação dos atletas 
da cidade na competição 
é de grande importância. 
Os “Jogos Abertos do In-
terior” são considerados a 
maior competição polies-
portiva do Estado e, para 
nós, que estamos reto-
mando neste ano os espor-
tes competitivos em nossa 
cidade, essa participação é 
uma vitória. Estamos indo 
com grande esforço, mas 

muito motivados pois sa-
bemos da importância que 
é para os nossos atletas 
levarem o nome de Pin-
damonhangaba para esta 
competição”, garantiu.

Jogos Abertos
Os Jogos Abertos do 

Interior foram criados 
em 1936 e surgiram com 
o nome de Campeonato 
Aberto do Interior. Este 
ano, participam cerca de 
12 mil atletas de quase 
200 cidades paulistas. Os 
atletas fi carão alojados em 
escolas públicas estaduais 
e municipais da região. 
O evento terá o apoio do 
Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC.

Os Jogos Abertos são 
conhecidos por revelar atle-
tas de ponta como Hugo 
Hoyama (Tênis de Mesa – 
São Bernardo do Campo), 
Fabiana Murer (Vara – São 
Caetano do Sul), Edinanci 
Silva (Judô – São Caetano 
do Sul) e André Heller (Vô-
lei – Suzano).

Até esta 81ª edição, 
somente nove cidades 
conquistaram o título. A 
maior campeã é Santos, 
com 26 títulos; seguida de 
São Caetano do Sul, com 
16; e Santo André, com 12. 
E a cidade que mais vezes 
conquistou o segundo lu-
gar foi Campinas, com 18 
vice-campeonatos. Santos 
também é a cidade que 
mais vezes sediou os “Jogos 
Abertos do Interior”, com 
oito edições, seguida de Ri-
beirão Preto, com cinco.

Todas as informações 
dos Jogos Abertos do Inte-
rior 2017, como programa-
ção de jogos e resultados, 
podem ser encontrados no 
site ofi cial www.jogosgran-
deabc.com.br.

Aulão de zumba será nesta 
sexta-feira no João do Pulo

A Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Se-
melp) realiza, neste fi m de 
semana, o “Festival de Na-
tação Infantil”, com seus 
alunos. Neste sábado (18) 
será na piscina do Arare-
tama; no domingo (19) 
será no “João do Pulo”; 
dia 25, no Cidade Nova; e 
encerrando, dia 26, no CE 
Zito, em Moreira César.

O “Festival de Natação” 
é o principal evento para 
os alunos da escolinha de 
Esportes, tem como obje-
tivo incentivar a prática da 
modalidade, integrar os 
alunos, pais e professores, 
além de proporcionar aos 
alunos apresentarem um 
pouco do conhecimento 
adquirido na modalidade 
de natação durante o ano.

O festival acontecerá 
em todos os locais no pe-
ríodo da manhã, a partir 
das 8h30, com provas de 

14 metros e 25 metros, 
elaboradas para cada ní-
vel de aprendizado para 
que todos alunos parti-
cipem, além das provas 
dos nados Crawl, Costas, 
Peito e Borboleta. O im-
portante é a participação 
e não a competição, todos 
os alunos receberão uma 
medalha de participação 
do evento.

Atualmente, a moda-
lidade de natação infantil 
atende 1.500 alunos na 
faixa etária de 7 a 17 anos e 
conta com 25 profi ssionais 
trabalhando nas piscinas.

Intercâmbio Adulto
No domingo (12), o 

Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira “João do 
Pulo” recebeu o “Intercâm-
bio de Natação Adulto”, 
evento que tem como prin-
cipal objetivo a integração 
dos alunos e professores. 

Participaram cerca de 

Atletas de Pinda 
participam dos “81º Jogos 
Abertos do Interior”

200 alunos dos quatro cen-
tros esportivos: Araretama, 
Cidade Nova, João do Pulo 

e Zito, em Moreira César.
Atualmente, a Semelp 

conta com 40 turmas de na-

tação para adultos, distribu-
ídos nos períodos manhã, 
tarde e noite, nos quatro 

Centros Esportivos, com 
aulas para níveis de inicia-
ção até aperfeiçoamento.

Neste mês de novem-
bro, o aulão de zumba 
gratuito, realizado na 
última sexta do mês, foi 
antecipado para esta sex-
ta-feira (17), devido à re-
alização do Jomi (Jogos 
Municipais do Idoso) e 
do Festival de Avaliação 
com todos os alunos das 
escolas de esportes.

Mas a alegria é a mes-
ma! A professora Vívian 
Puppio estará à frente 
da aula, que acontece no 
mesmo horário e local: 
às 19 horas, na quadra 
externa do Centro Espor-

tivo “João do Pulo”. Caso 
chova, a aula será auto-
maticamente transferida 
para o salão de ginástica.

A atividade é indica-
da para as pessoas que 
gostam de dançar, que 
queiram manter o fí-
sico ou perder alguns 
quilinhos, com mui-
ta animação. Pessoas 
de todas as idades po-
dem participar das aulas 
abertas.

O CE “João do Pulo” 
fi ca na rua Eng. Orlando 
Drummond Murgel, 493, 
Parque São Domingos.

Divulgação

Divulgação

“1º Pinda Fight” acontece neste � m de semana
COLABOROU COM O TEXTO: 

VÍCTOR BELMONTE
***

O maior evento de 
MMA em Pindamonhan-
gaba acontecerá neste sá-
bado (18), no ginásio da 
Associação Atlética Ferro-
viária, a partir das 18 horas.

O evento já está marca-
do há cerca de três meses, 
quando foi iniciada a ven-
da de ingressos. O público 
deverá ser grande, são es-
peradas quatro mil pesso-
as na noite de sábado. 

Anderson, um dos or-
ganizadores do evento, se 
diz confi ante para a compe-
tição. “Nossa expectativa é 
muito positiva, está havendo 
bastante procura pelos in-
gressos, estamos confi antes 
para a realização”, contou.

No total, serão 13 lutas, 
divididas em categorias, 

por peso, e por cards de lu-
tas principais e iniciantes. 
Serão duas disputas de 
cinturão, Anderson “Mon-
tanha” e Sandro disputam 
na categoria peso-pesado 
e pela categoria meio-leve 
a disputa fi ca entre Evan-
dro Barbosa e Robertinho. 

O lutador Luan lutará 
com Bruno Cassiano, pelo 
card preliminar. Luan, de 
24 anos, espera um com-
bate equilibrado: “Tenho 
grande expectativa para a 
luta, há três meses venho 
treinando diariamente de 
seis a sete horas. Vai ser 
uma luta boa”, acredita.

Os ingressos podem 
ser adquiridos na Barbe-
aria 10 de julho, loja Im-
pact e Academia Classe A 
Fitness e custam a partir 
de R$ 20. O evento é para 
maiores de 12 anos. 

Divulgação

Cerca de 200 alunos participaram do “Intercâmbio de Natação Adulto”

O lutador Felipe Buakan fará uma das lutas da noite
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continua …

Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A
CNPJ/MF nº 31.605.512/0001-05

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações dos Resultados

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

       Controladora   Consolidado
Ativo Nota   2016   2015   2016   2015
Circulante  3.506 15.121 17.061 33.817
Caixa e equivalentes de caixa 8 2.910 12.956 3.020 13.489
Clientes  – – 59 304
Estoques 9 – 948 13.189 16.597
Adiantamentos a fornecedores  34 315 147 2.272
Outros ativos 10 562 902 646 1.155
Não Circulante  9.684 284.495 3.100 3.078
Impostos a recuperar 11 984 909 3.100 3.078
Mútuos com partes 
 relacionadas 12 8.700 283.586 – –
Investimentos 13 135.232 3.843 – –
Imobilizado 14 194 224 119.302 124.215
Intangível 15 21.652 21.846 22.386 22.691
Diferido 16 – 2.073 – 5.394
     157.078 27.986 141.688 152.300
Total do Ativo  170.268 327.602 161.849 189.195

       Controladora   Consolidado
    Nota   2016   2015   2016   2015
Receita Líquida 24 – – 203 4.779
(-) Custo do produto vendido 25 – – (1.584) (16.959)
Prejuízo Bruto  – – (1.381) (12.180)
Despesas gerais e administrativas 26 (7.729) (6.119) (29.611) (35.426)
Participação nos prejuízos 
 de controladas 13 (21.724) (43.302) – –
Outras despesas operacionais, 
 líquidas  (1.386) (23) (413) (587)
Resultado antes das receitas 
 e despesas financeiras  (30.839) (49.444) (31.405) (48.193)
Resultado financeiro 27 (4.567) (3.772) (4.001) (5.023)
Resultado do exercício  (35.406) (53.216) (35.406) (53.216)

     Controladora     Consolidado
      2016     2015     2016     2015
Resultado do exercício (35.406) (53.216) (35.406) (53.216)
Variação cambial de 
 investimentos no exterior (543) 1.293 (543) 1.293
Resultado abrangente total (35.949) (51.923) (35.949) (51.923)

     Reservas Ajustes
    Capital   de Capital de ava- Pre-
    Social Ágio na Outras liação juízos
    Integra- subscrição re- patri- acumu-
      lizado   de ações   servas   monial   lados   Total
Em 31/12/2014 194.399 125.332 82 1.209 (243.579) 77.443
Integralização 
 de capital 10.162 – – – – 10.162
Prejuízo do exercício – – – – (53.216) (53.216)
Variação cambial 
 de investimentos 
 no exterior – – – 1.293 – 1.293
Em 31/12/2015 204.561 125.332 82 2.502 (296.795) 35.682
Integralização 
 de capital 32.400 – – – – 32.400
Prejuízo do exercício – – – – (35.406) (35.406)
Variação cambial 
 de investimentos 
 no exterior – – – (543) – (543)
Em 31/12/2016 236.961 125.332 82 1.959 (332.201) 32.133

Fluxos de caixa das    Controladora   Consolidado
 atividades operacionais Nota   2016   2015   2016   2015
Prejuízo do exercício  (35.406) (53.216) (35.406) (53.216)
Ajustes por: Resultado de 
 equivalência patrimonial 13 21.724 43.302 – –
Depreciação 14 30 32 7.312 7.324
Amortização 15 194 194 305 306
Amortização do diferido 16 2.073 2.073 5.394 5.394
Provisão para perdas nos estoques 9 – – (1.107) (2.829)
Provisão para contingências 22 369 – (555) 724
Valor residual de imobilizado 
 vendido 14 – – 15 77
Variação cambial, líquida 27 – – (530) 1.327
Juros incorridos 21 4.460 – (4.460) –
(Aumento) redução de ativos
Clientes  – – 245 (24)
Estoques 9 948 (65) 4.515 6.286
Adiantamentos a fornecedores  281 (28) 2.125 2.607
Impostos a recuperar 11 (75) (107) (22) (2.154)
Outros ativos 10 339.340 356 509 223
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores 18 20 (7) (395) (1.689)
Obrigações tributárias 19 (347) (363) (464) (618)
Salários e obrigações sociais 20 (51) (155) (868) (2.719)
Outros passivos  5 4 10 21
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais  (5.435) (7.980) (14.457) (38.960)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens para 
 o imobilizado 14 – – (2.414) (18.038)
Aquisições de intangível 15 – (402) – (474)
Mútuos com partes relacionadas 12 (10.956) (59.007) – (9.930)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento  (10.956) (59.409) (2.414) (28.442)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Mútuos com partes relacionadas 12 – – 70 –
Integralização de capital 23 32.400 10.162 32.400 10.162
Financiamentos pagos 21 (21.595) – (21.595) –
Juros pagos 21 (4.460) – (4.460) –
Financiamentos obtidos 21 – 63.515 – 63.515
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de financiamento  6.345 73.677 6.415 73.677
Efeitos de variação na taxa de câmbio 
 do caixa e equivalentes de caixa  – – (13) (33)
(Redução) aumento líquido de 
 caixa e equivalentes de caixa  (10.046) 6.288 (10.469) 6.242
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  12.956 6.668 13.489 7.247
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício  2.910 12.956 3.020 13.489

1. Contexto operacional – A Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A. 
(“Companhia” ou “Tecnored”; conjuntamente com suas controladas “Grupo 
Tecnored”) tem por objeto: (i) o desenvolvimento e a exploração comercial 
de processos tecnológicos inovadores nas áreas de metalurgia, mineração 
e indústria de transformação; (ii) a prestação de serviços relacionados com 
tais processos; e (iii) a participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista. A Companhia é controlada 
pela Vale S/A., que no ano de 2014 adquiriu as participações dos demais 
acionistas BNDES Participações S/A. e Logos Tecnocom S/A. A Compa-
nhia detém participação direta nas Companhias Startec Iron LLC (“Startec”), 
Tecnored – Tecnologia de Auto-Redução Ltda. (“Tecnored Auto-Redução”) 
e Companhia Usina Tecpar (“Tecpar”). Por meio de suas controladas, a 
Companhia é detentora de todos os direitos sobre a tecnologia de auto-
-redução na produção de ferro gusa, denominada “Tecnored”, cujas paten-
tes encontram-se registradas nas controladas Startec, com sede no Estado 
de Dellaware – Estados Unidos da América, e Tecnored Auto-Redução Ltda. 
com sede no Estado de São Paulo – Brasil. A Vale S/A., sua controladora, 
por meio de seus acionistas, se responsabiliza pelos aportes de capital e 
investimentos necessários para manutenção das atividades operacionais de 
suas investidas, que inclui a Companhia. Estas demonstrações financeiras 
devem ser lidas nesse contexto. A Companhia encontra-se atualmente em 
fase de testes de comprovação da tecnologia “Tecnored” em sua controlada 
Tecpar localizada em Pindamonhangaba/ SP. A comprovação da tecnologia 
em escala industrial por meio do cumprimento das metas de eficiência da 
usina piloto permitirá que a Companhia obtenha receitas futuras pelo rece-
bimento de royalties e pela implantação e desenvolvimento de novas usinas 
para a produção de ferro gusa utilizando a tecnologia “Tecnored”. 2. Relação 
de entidades controladas – Segue abaixo lista das controladas relevantes 
do Grupo:  Participação acionária %
    2016     2015
Startec Iron LLC 100 100
Tecnored Tecnologia de Auto Redução Ltda. 100 100
Companhia Usina Tecpar 100 100
3. Base de preparação – As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e sua emissão foi 
autorizada pela Diretoria da Companhia em 26/10/2017. As demonstrações 
financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor (exceto quando a rubrica exigiu um critério diferente) e ajustadas para 
refletir a avaliação de ativos e passivos mensurados ao valor justo. A prepa-
ração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da adminis-
tração da Companhia no processo de aplicação das suas políticas contá-
beis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as quais as premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão sendo descritas na 
nota 5. 4. Moeda funcional e moeda de apresentação – Exceto pela con-
trolada Startec, a qual possui o dólar estadunidense como moeda funcional, 
as demais entidades possuem o Real como moeda funcional. A moeda de 
apresentação da Controladora e das demonstrações financeiras consolida-
das é o Real. 5. Uso de estimativas e julgamentos – A elaboração das 
demonstrações financeiras requer que a Administração da Companhia use 
de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ati-
vos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem, entre outros, o 
valor residual do ativo imobilizado, reconhecimento de ativo intangível, pro-
visão para redução ao valor recuperável e provisão para contingencias. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao pro-
cesso da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premis-
sas continuamente e baseiam-se na experiência histórica e em outros fato-
res, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. As estimativas e premissas que apresentam um risco 
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício, estão contempla-
das abaixo. a. Impairment dos ativos de longo prazo: Os ativos de longo 
prazo da Companhia foram testados para impairment na data das demons-
trações financeiras. Os testes efetuados exigem da administração julgamen-
tos na determinação da unidade geradora de caixa e do valor justo liquido de 
despesas de venda dos ativos da unidade geradora de caixa. b. Reconhe-
cimento de gastos com desenvolvimento como intangível: O processo 
de reconhecimento de gastos com desenvolvimento como ativo intangível 
requer que a administração efetue julgamentos significativos em relação aos 
seguintes aspectos: • A viabilidade técnica para concluir o projeto de forma 
que ele seja disponibilizado para uso ou venda. • Intenção da administração 
em concluir o projeto e de usá-lo ou vende-lo. • A forma como o projeto 
deverá gerar benefícios econômicos futuros. • A disponibilidade de recursos 
técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir o desenvol-
vimento do projeto. 6. Mudanças nas políticas contábeis – As normas e 
alterações das normas existentes mencionadas nesta seção foram publi-
cadas, porém a aplicação não é obrigatória para o exercício findo em 
31/12/2016. Neste sentido a Companhia não optou pela adoção antecipada 
de nenhuma destas alterações em suas Demonstrações Financeiras. 
Seguem os pronunciamentos contábeis que podem ser relevantes para a 
Companhia no futuro, e que ainda não estão em vigor e que não foram ado-
tados pela Companhia: a. CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos financeiros: 
Aborda a classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos 
financeiros. O IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros em duas 
categorias: (i) mensurados ao valor justo e (ii) mensurados ao custo amorti-
zado. A determinação é feita no reconhecimento inicial. A base de classifica-
ção depende do modelo de negócios da entidade e das características con-
tratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao 
passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências estabelecidas 
pelo IAS 39. A principal mudança é que nos casos em que a opção de valor 
justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mudança no valor 
justo devido ao risco de crédito da própria entidade é registrada em Outros 
resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, exceto 
quando resultar em descasamento contábil. b. CPC 30 (R1)/IFRS 15 – 
Receita de contratos com clientes: Aborda um modelo único para reco-
nhecimento de receita de contratos com clientes baseado em cinco etapas 
para determinar quando reconhecer a receita, e por qual valor. O modelo 
especifica que a receita deve ser reconhecida quando uma entidade trans-
fere o controle de bens e serviços para os clientes, pelo valor que a entidade 
espera ter direito a receber. Pela Companhia ainda estar em fase de desen-
volvimento, não possui contratos ativos, assim não haverá impactos. A 
norma é aplicável a partir de 01/01/2018. c. CPC 06/IFRS 16 – Leases 
(arrendamento): Traz novos conceitos do ponto de vista do arrendatário. No 
modelo proposto por esta norma o arrendatário deverá reconhecer todos os 
leasings (arrendamentos) como parte do Balanço Patrimonial em conta do 
Ativo Fixo “Direito de Uso” com contra partida em conta do passivo. Este 
reconhecimento deve ser inicialmente mensurado a valor presente. No 
modelo proposto por esta norma não há mudanças significativas no reco-
nhecimento contábil a ser feito pelo arrendador. A Companhia está anali-
sando o novo modelo trazido pelo pronunciamento contábil, bem como a 
aplicação nas transações existentes. A norma é aplicável a partir de 
01/01/2019. Outras normas contábeis foram alteradas ou estão em pro-
cesso de alteração e entrarão em vigor nos próximos anos, todavia não 
foram citadas, pois, conforme avaliação da Companhia, não são esperados 
impactos decorrentes de sua aplicação. 7. Principais políticas contábeis 
– a. Base de consolidação: Controladas: As demonstrações financeiras 
de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a 
partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa 
de existir. Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem 
o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente 
acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a 
voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto 
atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia 
se a Companhia controla outra entidade. Saldos, transações e ganhos não 
realizados entre Companhias sob controle da Companhia são eliminados na 
preparação das demonstrações financeiras consolidadas. As políticas con-
tábeis de controladas estão alinhadas com as políticas contábeis adotadas 
pela Companhia. Demonstrações financeiras individuais: Nas demons-
trações financeiras individuais da Controladora as informações contábeis de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimo-
nial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras 
individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar 
ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível a Controladora. b. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas pela taxa 
de cambio nas datas de cada transação. Ativos e passivos monetários deno-
minados e apurados em moedas estrangeiras na data de preparação das 
demonstrações financeiras são convertidos para a moeda funcional a taxa 
de cambia apurada naquela data. Os ganhos e as perdas de variações nas 
taxas de cambia sabre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos 
no resultado do exercício. c. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três 
meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor. d. Instru-
mentos Financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob 
as seguintes categorias: mensurados ao valor justa por meio do resultado e 
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual 
os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classifi-
cação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia 
reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros instrumentos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento.  (i) Ativos financeiros 
registrado pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro e 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os custos da transação, após o reconhecimento 
inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. (ii) Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e rece-
bíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou cal-
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são 
mensurados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os 
empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes, outros 
créditos e partes relacionadas. (iii) Passivos financeiros não derivativos: 
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negocia-
ção na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contra-
tuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem 
suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Compa-
nhia possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: financiamen-
tos e fornecedores. Os passivos financeiros são reconhecidos, inicialmente, 
pelo valor justo, liquido dos custos da transação incorridos e são, subse-
quentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método da 
taxa de juros efetiva. Qualquer diferença entre os valores captados líquidos 
dos custos da transação e o valor de liquidação e reconhecida na demons-
tração do resultado durante o período em que os passivos estejam em 
aberto, utilizando o método dos juros efetivos. Os passivos financeiros são 
classificados como passivo circulante, a menos que Companhia tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data das demonstrações financeiras. (iv) Compensação de 
instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensa-
dos e o valor líquido e apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, haja o direito legal de compensar os valores e a Compa-
nhia tenha intenção de liquidar em uma base liquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. (v) Impairment de ativos financeiros: 
Os ativos financeiros são avaliados ao final de cada período quanto a sua 
recuperabilidade. São considerados ativos não recuperáveis quando há evi-
dências objetivas de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reco-
nhecimento inicial do ativo financeiro e que eventualmente tenha resultado 
em efeitos negativos no fluxo estimado de caixa futuro do ativo. Os critérios 
que a Companhia usa para determinar se há evidencia objetiva de uma 
perda por redução ao valor recuperável incluem: (i) dificuldade financeira 
relevante do devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou 
mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) razoes econômicas ou jurídi-
cas relativas a dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao 
tomador uma concessão que o credor não consideraria; e (iv) possibilidade 
provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira. 
(vi) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não detém instru-
mentos financeiros derivativos em 31/12/2016 e de 2015. e. Estoques: Os 
estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável 
líquido. O custo é determinado pelo método da média móvel ponderada. f. 
Investimentos: Nas demonstrações financeiras individuais da Controla-
dora, os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equi-
valência patrimonial. A participação da Companhia nos resultados das 
sociedades controladas é reconhecida no resultado do exercício como 

       Controladora   Consolidado
Passivo Nota   2016   2015   2016   2015
Circulante  23.538 22.557 23.848 24.211
Fornecedores 18 37 17 291 686
Obrigações tributárias 19 366 371 373 495
Salários e obrigações sociais 20 341 392 369 1.237
Financiamentos 21 22.783 21.771 22.783 21.771
Outros passivos  11 6 32 22
Não Circulante  114.597 269.363 105.868 129.302
Obrigações tributárias 19 220 562 220 562
Financiamentos 21 93.209 115.816 93.209 115.816
Provisão para passivo a 
 descoberto de controladas 13 8.729 140.985 – –
Mútuos com partes relacionadas 12 12.070 12.000 12.070 12.000
Provisão para contingências 22 369 – 369 924
Total do Passivo  138.135 291.920 129.716 153.513
Patrimônio líquido 23 32.133 35.682 32.133 35.682
Capital social  236.961 204.561 236.961 204.561
Reservas de capital  125.414 125.414 125.414 125.414
Ajustes de avaliação patrimonial  1.959 2.502 1.959 2.502
Prejuízos acumulados  (332.201) (296.795) (332.201) (296.795)
Total do Passivo e 
 Patrimônio Líquido  170.268 327.602 161.849 189.195
receita ou despesa. No caso de variação cambial de investimento no exte-
rior, que apresenta moeda funcional diferente da Controladora, as variações 
no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial 
são registradas na rubrica “ajustes acumulados de conversão”, no patrimô-
nio líquido da Companhia, e somente são levados ao resultado do exercício 
quando o investimento for vendido ou baixado por perda. Para o cálculo da 
equivalência patrimonial, os lucros não realizados nas operações com con-
troladas são integralmente eliminados, tanto nas operações da controlada 
para a Controladora ou entre as controladas; perdas não realizadas geral-
mente não são eliminadas, uma vez que se constituem em evidencia de 
necessidade de reconhecimento de provisão para impairment desses ativos. 
Quando necessária, as práticas contábeis das controladas são alteradas 
para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. 
g. Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de 
redução ao valor recuperável acumulada, quando necessária. O custo histó-
rico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição dos itens. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aqui-
sição de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no valor 
contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apro-
priado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futu-
ros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos e baixados. Todos 
os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida do resul-
tado do exercício, quando incorridos. A depreciação dos ativos é calculada 
usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais 
durante a vida útil estimada, como segue: Móveis e utensílios: 5 a 24 anos; 
Ferramentas: 10 a 13 anos; Forno e Briquetagem: 10 a 25 anos; Benfeitorias:  
10 anos; Instalações: 10 anos; Computadores e periféricos: 5 a 10 anos; 
Veículos: 10 anos; Outros equipamentos: 4 a 17 anos. Os valores residuais 
e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. Quando partes significativas de um item do imobilizado tem 
diferentes vidas uteis, essas partes são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado. O valor contábil de um ativo e ime-
diatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo 
for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação das receitas das alienações 
com o valor contábil e são reconhecidos no resultado do exercício. h. Intan-
gível: (i) Pesquisa e desenvolvimento: Gastos em atividades de pesquisa 
são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os gastos de desenvol-
vimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento pude-
rem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem 
tecnicamente e comercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futu-
ros forem prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e recursos suficien-
tes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais 
gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorri-
dos. Após o reconhecimento inicial, os gastos de desenvolvimento capitali-
zados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e 
quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. (ii) Outros ativos intan-
gíveis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que 
têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperá-
vel. (iii) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados 
somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorpo-
rados no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, 
incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iv) Programas de Compu-
tador (Software): Licenças adquiridas de programas de computador são 
capitalizadas e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada. Os gastos 
associados ao desenvolvimento ou a manutenção de softwares são reco-
nhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos dire-
tamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela 
Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores 
que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangí-
veis. i. Diferido: O ativo diferido refere-se às despesas pré-operacionais e 
aos gastos de reestruturação da Companhia incorridos anteriormente a 
31/12/2008 e que, conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, foram mantidos 
até o fim do prazo de amortização, em 2016. j. Redução ao valor recupe-
rável – ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não finan-
ceiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação das 
demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo e 
determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa 
e o maior entre o valor em uso e o valor justa menos despesas de venda. Ao 
avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são desconta-
dos aos seus valores presentes com base na taxa de desconto antes de 
impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para a finali-
dade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados 
individual mente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que gera 
entrada de caixa de uso continuo que são em grande parte independentes 
dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade gera-
dora de caixa ou UGC”). k. Fornecedores: As contas a pagar aos fornece-
dores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como pas-
sivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou 
no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso con-
trário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de 
juros. Na pratica, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura corres-
pondente. l. Provisões: As provisões são determinadas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes dos impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do desconto a valor 
presente são reconhecidos no resultado como despesa financeira. m. Capi-
tal social: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Os 
dividendos mínimos obrigatórios conforme definidos em estatuto e quando 
consignados ao final do exercício são reconhecidos como passivo. n. Reco-
nhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contrapres-
tação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Companhia. A receita e apresentada liquida 
dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A receita 
operacional é reconhecida quando (i) os riscos e benefícios mais significati-
vos inerentes a propriedade dos bens forem transferidos para o comprador, 
(ii) for provável que benefícios econômicos financeiros fluirão para a Compa-
nhia, (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias pude-
rem ser estimados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os bens vendidos, e (v) o valor da receita possa ser mensurado de 
maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. o. Receitas financeiras e despesas financei-
ras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros 
sobre aplicações financeiras, que são reconhecidas no resultado do exercí-
cio, por meio do método de juros efetivos. As despesas financeiras abran-
gem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos, reconhecidos 
no resultado do exercício, por meio do método de juros efetivos. p. Imposto 
de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social 
correntes são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas 
de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributado anual. O encargo de 
imposto de renda e contribuição social corrente e calculado com base nas 
leis tributarias promulgadas na data das demonstrações financeiras. A admi-
nistração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia 
nas declarações de imposto de renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável da margem a interpretações. Estabelecem 
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de paga-
mento as autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição social dife-
ridos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e 
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O 
imposto de renda e contribuição social deferidos ativo é reconhecido 
somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja 
disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. 
q. Aspectos ambientais: As instalações de produção da Companhia estão 
sujeitas as regulamentações ambientais. A Companhia possui procedimen-
tos operacionais, controles e investimentos em equipamentos que reduzem 
os riscos associados com assuntos ambientais, portanto a Administração da 
Companhia acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a 
assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e 
regulamentos em vigor. r. Valor presente: O cálculo do valor presente e 
efetuado para cada transação com base numa taxa de juros que reflete o 
prazo, a moeda e o risco de uma transação. A Companhia não registrou o 
ajuste a valor presente sobre ativos e passivos financeiros em virtude de 
não ter efeitos relevantes nas demonstrações financeiras. s. Benefícios a 
empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspon-
dente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento 
esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou cons-
trutiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo 
empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. 
8. Caixa e equivalentes de caixa  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Caixa e bancos 2.289 3 2.395 536
Aplicações financeiras (i) 621 12.953 625 12.953
    2.910 12.956 3.020 13.489
(i) Referem-se a certificados de depósito bancário (“CDB”), remunerados 
a taxa de 98,87% da variação do Certificado de Depósito Interbancário 
(“CDI”), emitidos por instituições financeiras no Brasil, podendo ser resgata-
dos em prazo inferior a 90 dias sem penalizar a remuneração.
9. Estoques  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Matéria prima – – 8.628 8.720
Produtos intermediários – – 3.842 4.157
Produtos acabados – – – 2.993
Outros estoques – – 827 994
Serviço em andamento – 948 – 948
Provisão ajuste ao valor realizável líquido (i) – – (108) (1.215)
    – 948 13.189 16.597
(i) Refere-se à provisão para realização dos estoques de matérias-primas, 
produtos intermediários e de produto acabado. No estágio atual da operação 
da Companhia os custos de produção têm sido significativamente superio-
res aos que se espera que sejam incorridos após a finalização da tecnologia. 
A provisão para ajuste ao valor de realização dos estoques levou em con-
sideração o preço esperado de venda do ferro gusa e foi alocada ao custo 
dos produtos vendidos. O estorno realizado neste exercício refere-se princi-
palmente à venda dos produtos acabados, cujo saldo representava a maior 
parte da provisão. Os estoques, registrados na controlada Tecpar, referem-
-se a materiais a serem utilizados na operação de usina piloto e são regis-
trados ao custo médio de aquisição, não excedendo ao valor de realização.
      R$
Saldo em 31/12/2014 (4.044)
Reversão de provisão de ajuste ao valor realizável líquido 2.829
Saldo em 31/12/2015 (1.215)
Reversão de provisão de ajuste ao valor realizável líquido 1.107
Saldo em 31/12/2016 (108)
10. Outros ativos – Os saldos de outros ativos compreendem substancial-
mente despesas pagas antecipadamente e que são apropriadas ao resul-
tado do período de acordo com o período de vigência do contrato ou acordo.
11. Impostos a recuperar  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
ICMS a recuperar (i) – – 5.726 5.773
PIS e COFINS a recuperar (i) 75 75 5.483 5.489
Imposto de Renda Retido na Fonte 903 828 1.038 963
Outros tributos a recuperar 6 6 36 36
(-) Provisão de Perdas de Crédito 
 Tributários (ii) – – (9.183) (9.183)
    984 909 3.100 3.078
(i) Refere-se a créditos tributários originados na aquisição de matéria-prima 
destinada ao início do processo produtivo. No ano de 2014 a Companhia 
realizou a provisão para perdas de créditos tributários acumulados até 
aquele ano. Também estabeleceu e iniciou um plano para realização dos 
referidos créditos tributários, o qual prevê, entre outras ações, a compensa-
ção dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, no caso, PIS, 
COFINS e Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, com outros tributos 
também administrados por essa autarquia. No que diz respeito aos crédi-
tos acumulados de ICMS, a administração iniciou o processo de identifica-

ção das atividades necessárias para utilização desses créditos nas suas 
operações ou de transferência desses créditos a terceiros. O período de 
realização desses créditos dependerá da aprovação das autoridades fazen-
dárias e, com base no cronograma de implementação das ações, o crédito 
tributário foi classificado no ativo não circulante. (ii) Para o exercício de 2016 
não foram constituídas novas provisões para perdas de créditos tributários 
em função de que as operações da Companhia geraram aproveitamento de 
créditos em volume superior aos anos anteriores. 
12. Partes Relacionadas – a. Operações com partes relacionadas
     Controladora  Consolidado
Ativo não circulante  2016     2015     2016     2015
Mútuos com partes relacionadas
Cia Usina Tecpar Ltda. (i) (ii) 1.670 278.140 – –
Startec Iron LLC. (ii) 4 4 – –
Tecnored Tecnologia de 
 Autorredução Ltda. (ii) 7.026 5.442 – –
    8.700 283.586 – –
Passivo Não Circulante
Mútuo com partes relacionadas
Vale S/A. (ii) 12.070 12.000 12.070 12.000
    12.070 12.000 12.070 12.000
(i) Durante o exercício, em adição ao montante de R$ 278.140 foi realizado 
mútuo de R$ 9.443 na investida Tecpar. Do montante total de R$ 287.583, 

R$ 285.913 foi capitalizado na investida como aumento de capital, rema-
nescendo o saldo de R$ 1.670. (ii) O vencimento destas operações será em 
abril/2018, quando será realizada assembleia geral ordinária, e não há juros 
por se tratar de adiantamento para futuro aumento de capital. b. Remune-
ração do pessoal chave da administração: O pessoal chave da adminis-
tração inclui apenas diretores eleitos e nomeados estatutariamente. Durante 
os períodos findos em 31/12/2016 e 2015, o pessoal chave da administração 
renunciou o direito ao valor remunerado pela Companhia por intermédio de 
carta renúncia. 13. Investimentos – A Companhia possui investimentos nas 
seguintes Companhias controladas: % de Participação
    2016     2015
Startec Iron LLC 100 100
Tecnored Tecnologia de Auto Redução Ltda. 100 100
Companhia Usina Tecpar 100 100
Os principais dados das Companhias investidas em 31/12/2016 estão assim 
sumariados:  Tecnored Tecnologia
    Startec   de Autorredução Ltda.   Tecpar
Ativo 1.748 5 135.467
Passivo 3.308 (523) 156.159
Patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) 3.300 (9.257) 154.184
Resultado do exercício (1.560) 528 (20.692)
Capital social 3.300 7.700 398.127

As movimentações dos saldos de investimentos, são as seguintes:   Investimentos     Provisão para passivo a descoberto
       Tecnored Tecnologia
    Startec     Tecpar     Total     de Autorredução Ltda.     Tecpar     Total
Em 31/12/2014 2.856 – 2.856 (7.926) (90.064) (97.990)
Equivalência patrimonial (307) – (307) (1.331) (41.664) (42.995)
Ganho com variação cambial de investimento no exterior 1.294 – 1.294 – – –
Em 31/12/2015 3.843 – 3.843 (9.257) (131.728) (140.985)
Equivalência patrimonial (1.560) (20.691) (22.251) 528 – 528
Transferência passivo a descoberto para investimento – (131.728) (131.728) – 131.728 131.728
Aumento de capital em investida (nota 12a) – 285.913 285.913 – – –
Perda com variação cambial de investimento no exterior (543) – (543) – – –
Outros (2) – (2) – – –
Em 31/12/2016 1.738 133.494 135.232 (8.729) – (8.729)
14. Imobilizado      Controladora
Descrição Moveis e Forno e Obras Civis em  Computadores Outros
Custo Utensílios     Briquetagem     Andamento     Instalações     e Periféricos     equipamentos     Total
Em 31 de dezembro de 2014 – 10 79 2 188 – 279
Em 31 de dezembro de 2015 – 10 79 2 188 – 279
Em 31 de dezembro de 2016 – 10 79 2 188 – 279
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2014 – (10) – (2) (11) – (23)
Depreciação do período – – – – (32) – (32)
Em 31 de dezembro de 2015 – (10) – (2) (43) – (55)
Depreciação do período – – – – (30) – (30)
Em 31 de dezembro de 2016 – (10) – (2) (73) – (85)
Valor líquido contábil
Em 31 de dezembro de 2014 – – 79 – 177 – 256
Em 31 de dezembro de 2015 – – 79 – 145 – 224
Em 31 de dezembro de 2016 – – 79 – 115 – 194
            Consolidado
Descrição Moveis e Ferra- Forno e Ben- Obras Civis Insta- Computadores Veí- Outros equi-
Custo Utensílios   mentas   Briquetagem   feitorias   em Andamento   lações   e Periféricos   culos   pamentos   Total
Em 31/12/2014 657 34 134.116 4.158 11.702 341 459 74 116 151.657
Adições 15 5 – – 18.011 – 7 – – 18.038
Transferências 59 – – – (104) – 45 – – –
Baixas (1) – (3) – (72) – (2) – (1) (79)
Em 31/12/2015 730 39 134.113 4.158 29.537 341 509 74 115 169.616
Adições – – 3 – 2.404 – 6 – 1 2.414
Baixas (5) (5) – – – – (5) – – (15)
Em 31/12/2016 725 34 134.116 4.158 31.941 341 510 74 116 172.015
Depreciação
Em 31/12/2014 (164) (12) (36.913) (530) – (168) (222) (43) (27) (38.079)
Depreciação (68) (3) (6.736) (402) – (24) (77) (3) (11) (7.324)
Baixas – – 1 – – – 1 – – 2
Em 31/12/2015 (232) (15) (43.648) (932) – (192) (298) (46) (38) (45.401)
Depreciação (69) (3) (6.731) (402) – (24) (68) (4) (11) (7.312)
Em 31/12/2016 (301) (18) (50.379) (1.334) – (216) (366) (50) (49) (52.713)
Valor líquido contábil
Em 31/12/2014 493 22 97.203 3.628 11.702 173 237 31 89 113.578
Em 31/12/2015 498 24 90.465 3.226 29.537 149 211 28 77 124.215
Em 31/12/2016 424 16 83.737 2.824 31.941 125 144 24 67 119.302
15. Intangível    Controladora
    Desenvol- Marcas
Descrição vimento (i)    e Patentes     Software (ii)    Total
Em 31/12/2014 21.212 26 400 21.638
Adições 402 – – 402
Amortização – – (194) (194)
Em 31/12/2015 21.614 26 206 21.846
Amortização – – (194) (194)
Em 31/12/2016 21.614 26 12 21.652
       Consolidado
    Desenvol- Marcas
Descrição vimento (i)    e Patentes     Software (ii)    Total
Em 31/12/2014 21.505 26 993 22.524
Adições 402 – 71 473
Amortização – – (306) (306)
Em 31/12/2015 21.907 26 758 22.691
Amortização – – (305) (305)
Em 31/12/2016 21.907 26 453 22.386
(i) Refere-se a gastos para o desenvolvimento da tecnologia Tecnored. Os 
gastos incluem, principalmente, mão de obra de engenheiros, materiais de 
teste e serviços técnicos relacionados ao desenvolvimento do processo 
industrial. (ii) Refere-se a gastos na aquisição do sistema corporativo Logix, 
que entrou em operação no mês de outubro de 2012.
16. Diferido   Controladora     Consolidado
    Gastos gerais Gastos gerais
Descrição  de Implantação     de Implantação
Em 31/12/2014 4.146 10.788
Amortização (2.073) (5.394)
Em 31/12/2015 2.073 5.394
Amortização (2.073) (5.394)
17. Valor recuperável dos ativos fixos – Em 31/12/2016, a Companhia 
possuía ativo intangível em desenvolvimento e ativo imobilizado, o que 
requer realização do teste de recuperabilidade desses ativos. Adicional-
mente, a Companhia vem apresentando prejuízos, o que levou a adminis-
tração a concluir que existem indicadores de que os ativos possam não ser 
recuperáveis. Os testes de recuperabilidade dos ativos foram realizados no 
nível das demonstrações financeiras consolidadas, uma vez que os ativos 
das entidades controladas não são capazes de gerar fluxos de caixa de 
forma independente da Controladora. O valor contábil da unidade geradora 
de caixa em 31/12/2016 totalizava R$ 141.688. A administração da Compa-
nhia determinou o valor de uso do ativo em R$ 164.286 com base no fluxo 
de caixa projetado da Companhia. Em 31/12/2016, o valor de uso da uni-
dade geradora de caixa excede o valor contábil; portanto, não foi necessário 
qualquer ajuste no valor contábil da unidade geradora de caixa. A Compa-
nhia é detentora de tecnologia de produção de ferro gusa e eventuais surgi-
mentos de tecnologias mais avançadas poderão ocasionar a obsolescência 
do projeto e a necessidade da revisão de constituição do impairment.
18. Fornecedores  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Nacionais 37 17 291 686
Os saldos a pagar com fornecedores se referem substancialmente a gastos 
com a construção da usina piloto e aquisição de matéria-prima para início 
do processo produtivo da Companhia.
19. Obrigações tributárias  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Passivo circulante
Tributos retidos de terceiros a recolher 52 57 60 182
IOF a recolher 314 314 313 313
    366 371 373 495
Passivo não circulante
IOF a recolher 220 562 220 562
    220 562 220 562
20. Salários e obrigações sociais  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Férias a pagar 258 300 286 916
Outros salários e obrigações sociais 83 92 83 321
    341 392 369 1.237
21. Financiamentos  Controladora  Consolidado
      2016     2015     2016     2015
Circulante: BNDES 22.783 21.771 22.783 21.771
Não circulante: BNDES 93.209 115.816 93.209 115.816
    115.992 137.587 115.992 137.587
Os financiamentos contratados junto ao BNDES são destinados ao custeio 
dos projetos em andamento, e foram realizados com a interveniência da 
Vale S/A. O pagamento será realizado em 72 parcelas com a taxa fixa de 
juros estipulada em 3,5% a.a. à vencer em 2022. O contrato do BNDES 
não exige garantias e os covenants firmados são atendidos pela companhia.
22. Provisão para contingências  Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Processos trabalhistas 369 – 369 924
A Companhia registrou provisão para contingência (Controladora e Conso-
lidado) no montante de R$ 369 em 2016 (R$ 924 no consolidado em 2015) 
em virtude de perspectiva provável de perda e de processos com possibili-
dade de acordo.  R$
Saldo em 31/12/2014 200
Constituição (reversão) de provisão para contingências 724
Saldo em 31/12/2015 924
Constituição (reversão) de provisão para contingências (555)
Saldo em 31/12/2016 369
Em 2015 havia três processos trabalhistas classificados como provável 
perda que tiveram sua posição alterada. Em 2016 os processos classifica-
dos como perda possível foram estimados no montante de R$ 4.205 (R$ 693 
em 2015). 23. Patrimônio Líquido – a. Capital social: A quantidade total de 
ações autorizadas é de 5.211.161. O capital social, totalmente integralizado, 
em 31/12/2016 está representado por 5.211.161 ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal. Durante o exercício de 2016 houve o aumento 
de capital no montante de R$ 32.400, mediante capitalização de mútuos. b. 
Reservas de Capital: Ágio na subscrição de ações: Em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 12/12/2009, foi aprovado aumento de capital 
da Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A., no valor de R$ 178.981, 
gerando ágio na subscrição das ações no valor de R$ 144.831. Conforme 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13/12/2009, foi deliberado e 
aprovado a aquisição e cancelamento pela Companhia de 715.971 ações, 
representativas de 31,9% do capital social e pertencentes a Aços Villares 
S/A., pelo valor de R$ 19.499. A respectiva compra e cancelamento foram 
deduzidos da conta de ágio na subscrição de ações.
24. Receita líquida  Consolidado
     2016     2015
Receita bruta 294 6.657
Deduções da receita bruta (91) (1.878)
COFINS sobre venda (21) (482)
ICMS sobre venda (51) (976)
IPI sobre vendas (14) (316)
PIS sobre vendas (5) (104)
Receita líquida 203 4.779
25. Custo dos produtos vendidos  Consolidado
     2016     2015
Combustível 444 5.235
Matéria prima 561 4.454
Gases industriais 220 3.000
Mão de Obra 201 2.294
Energia 130 1.958
GGF 28 18
    1.584 16.959
26. Despesas gerais e  Controladora  Consolidado
 administrativas  2016     2015     2016     2015
Serviços prestados por pessoas jurídicas 777 198 4.264 3.219
Salários e encargos 3.646 3.192 8.164 12.603
Energia elétrica e outros serviços – – 231 451
Viagens e estadias 71 48 257 117
Depreciação e amortização 2.297 2.300 13.012 13.026
Despesa de aluguel 82 16 496 744
Taxas e emolumentos 342 21 391 64
Fretes e carretos 5 57 67 294
Manutenção 182 – 563 1.479
Materiais 20 – 1.545 2.265

tos financeiros, liquidez e mercado, conforme demonstrado anteriormente, 
a Administração, entende-se não ser relevante a divulgação da análise de 
sensibilidade dos instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros por 
Categoria:
Controladora       2016
     Emprés- Mensurados Passivos
     timos ao valor justo mensurados
     e rece- por meio do pelo custo
Ativos Nota   bíveis   resultado   amortizado   Total
Caixa e equivalentes 
 de caixa 8 – 2.910 – 2.910
Mútuos com partes 
 relacionadas 12 8.700 – – 8.700
     8.700 2.910 – 11.610
Passivos
Fornecedores 18 – – 37 37
Mútuos com partes 
 relacionadas  12 – 12.070 12.070
Financiamentos 21 – – 115.992 115.992
     – – 128.099 128.099
          2015
     Emprés- Mensurados Passivos
     timos ao valor justo mensurados
     e rece- por meio do pelo custo
Ativos Nota   bíveis   resultado   amortizado   Total
Caixa e equivalentes 
 de caixa 8 – 12.956 – 12.956
Mútuos com partes 
 relacionadas 12 283.586 – – 283.586
     283.586 12.956 – 296.542
Passivos
Fornecedores 18 – – 17 17
Mútuos com partes relacionadas 12 – – 12.000 12.000
Financiamentos 21 – – 137.587 137.587
     – – 149.604 149.604
Consolidado       2016
     Emprés- Mensurados Passivos
     timos ao valor justo mensurados
     e rece- por meio do pelo custo
Ativos Nota   bíveis   resultado   amortizado   Total
Caixa e equivalentes 
 de caixa 8 – 3.020 – 3.020
Clientes  59 – – 59
     59 3.020 – 3.079
Passivos
Fornecedores 18 – – 291 291
Mútuos com partes 
 relacionadas 12 – – 12.070 12.070
Financiamentos 21 – – 115.992 115.992
     – – 128.353 128.353
          2015
     Emprés- Mensurados Passivos
     timos ao valor justo mensurados
     e rece- por meio do pelo custo
Ativos Nota   bíveis   resultado   amortizado   Total
Caixa e equivalentes 
 de caixa 8 – 13.489 – 13.489
Clientes  304 – – 304
     304 13.489 – 13.793
Passivos
Fornecedores 18 – – 686 686
Mútuos com partes 
 relacionadas 12 – – 12.000 12.000
Financiamentos 21 – – 137.587 137.587
     – – 150.273 150.273
29. Classificação do valor justo de instrumentos financeiros – O valor 
justo dos ativos e passivos financeiros da Companhia foi determinado 
mediante informações disponíveis no mercado e com a aplicação de meto-
dologias que a Companhia julga apropriada para melhor avaliar cada tipo 
de instrumento, sendo necessária a utilização de considerável julgamento 
na interpretação dos dados de mercado para se produzir a mais adequada 
estimativa do valor justo. Como consequência, as estimativas apresentadas 
a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser rea-
lizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes hipóteses e/ou 
metodologias pode ter um efeito material nos valores estimados de realiza-
ção. Os métodos abaixo foram utilizados para estimar o valor justo de cada 
classe de instrumento financeiro para os quais é praticável estimar-se valor 
justo. A Companhia considera “valor justo” como sendo o preço que seria 
recebido para vender um ativo, ou pago para liquidar um passivo, em uma 
transação normal entre participantes do mercado na data de medição (preço 
de saída). A Companhia emprega dados ou premissas de mercado que 
outros participantes do mercado utilizariam para determinar o preço do ativo 
ou passivo em questão, premissas sobre risco e os riscos inerentes nas 
fontes usadas na técnica de valorização. A Companhia aplica principalmente 
o método de mercado para valorizações recorrentes de valor justo e procura 
utilizar as melhores informações disponíveis. Neste sentido, a Companhia 
usa técnicas de valorização que maximizem o uso de fontes de informações 
observáveis e minimizem o uso de fontes de informações não observáveis. 
A Companhia classifica hierarquicamente os saldos conforme a qualidade 
das fontes utilizadas para gerar os preços dos valores justos. A hierarquia é 
composta por três níveis de valor justo conforme segue: • Nível 1 – preços 
cotados estão disponíveis em mercados com liquidez elevada para ativos e 
passivos idênticos na data das demonstrações financeiras. Mercados com 
liquidez elevada são aqueles nos quais transações para o ativo ou passivo 
em questão ocorrem com uma frequência suficiente e em volumes que 
permitam obter informações sobre preços a qualquer momento. O Nível 1 
consiste principalmente em instrumentos financeiros tais como: derivativos, 
ações e outros ativos negociados em bolsas de valores. • Nível 2 – preços 
utilizados são diferentes dos preços cotados em mercados com liquidez ele-
vada incluídos no Nível 1, porém que sejam direta ou indiretamente obser-
váveis na data do reporte. Nível 2 inclui instrumentos financeiros valorizados 
utilizando algum tipo de modelagem ou de outra metodologia de valorização. 
Estes são modelos padronizados de mercado que são amplamente utiliza-
dos por outros participantes, que consideram diversas premissas, inclusive 
preços futuros de commodities, valores no tempo, fatores de volatilidade e 
preços atuais de mercado e contratuais para os instrumentos subjacentes, 
bem como quaisquer outras medições econômicas relevantes. Praticamente 
todas estas premissas podem ser observadas no mercado ao longo do 
prazo do instrumento em questão, derivados a partir de dados observáveis 
ou substanciadas por níveis que possam ser observados onde são execu-
tadas transações no mercado. Instrumentos que se enquadram nesta cate-
goria incluem derivativos não negociados em bolsas tais como contratos de 
swap ou futuros e opções de balcão. • Nível 3 – as fontes de informação 
sobre preços utilizados incluem fontes que geralmente são menos obser-
váveis, mas que possam partir de fontes objetivas. Estas fontes podem ser 
usadas junto com metodologias desenvolvidas internamente pela Compa-
nhia, que resultem na melhor estimativa da Administração de valor justo. 
Na data de cada balanço, a Companhia efetua uma análise de todos os 
instrumentos e inclui dentro da classificação de Nível 3 todos aqueles cujos 
valores justos estão baseados em informações geralmente não observáveis. 
As tabelas a seguir apresentam a classificação dos níveis de hierarquia de 
valor justo dos ativos e passivos financeiros da Companhia. A avaliação da 
Companhia sobre a significância de determinadas informações é subjetiva 
e poderá afetar a valorização do valor justo dos instrumentos financeiros, 
assim como sua classificação dentro dos níveis de hierarquia de valor justo.

     Controladora  Consolidado
     2016     2015     2016     2015
Seguros 3 – 348 345
Outras despesas 304 287 273 819
    7.729 6.119 29.611 35.426
27. Resultado financeiro  Controladora  Consolidado
Despesas  2016     2015     2016     2015
Juros e atualização monetária (4.642) (3.788) (4.673) (3.898)
IOF (283) (334) (284) (334)
Tarifas bancárias (2) (1) (19) (18)
Variação cambial passiva – – (352) (1.816)
Total das despesas financeiras (4.927) (4.123) (5.328) (6.066)
Receitas
Juros de aplicações financeiras 351 345 353 345
Juros e descontos 9 6 92 209
Variação cambial ativa – – 882 489
Total das receitas financeiras 360 351 1.327 1.043
Resultado financeiro (4.567) (3.772) (4.001) (5.023)
28. Gerenciamento de risco financeiro – A Companhia apresenta expo-
sição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: i) 
risco de credito, ii) risco de liquidez e iii) risco de mercado. a. Estrutura de 
gerenciamento de risco: O Conselho de Administração da Controladora 
tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura 
de gerenciamento de risco das entidades do grupo Tecnored. O Conselho 
é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de 
gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco do grupo 
Tecnored são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, 
de modo a definir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar 
riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de 
riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Companhia. b. Risco de credito: O risco 
de credito decorre de depósitos em bancos e instituições financeiras, bem 
como de investimentos em determinados instrumentos financeiros de curto 
prazo. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos 
de entidades de primeira linha, com rating BBB ou superior. c. Risco de 
liquidez: Risco de liquidez e o risco de a Companhia encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
Atualmente o grupo Tecnored encontra-se em início de operação e todas as 
atividades são garantidas através de aportes dos seus acionistas (Nota 1).
      Controladora
    Menos de Entre um e Entre dois e
Em 31/12/2016  um ano     dois anos     cinco anos
Fornecedores 37 – –
Mútuos com partes relacionadas – 12.070 –
Financiamentos 22.783 47.345 45.864
Em 31/12/2015
Fornecedores 17 – –
Mútuos com partes relacionadas – 12.000 –
Financiamentos 21.771 90.116 25.700
      Consolidado
    Menos de Entre um e Entre dois e
Em 31/12/2016  um ano     dois anos     cinco anos
Fornecedores 291 – –
Mútuos com partes relacionadas – 12.070 –
Financiamentos 22.783 47.345 45.864
Em 31/12/2015
Fornecedores 686 – –
Mútuos com partes relacionadas – 12.000 –
Financiamentos 21.771 90.116 25.700
d. Risco de mercado: Risco de mercado e o risco que alterações nos pre-
ços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros possam 
impactar os negócios da Companhia. Considerando que a Companhia não 
tem ativos ou passivos significativos em moeda estrangeira ou em que inci-
dam juros, o resultado e os fluxos de caixa operacionais da Companhia são, 
substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do mer-
cado e das taxas de cambial. e. Gestão de capital: A política da Companhia 
e manter uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, 
credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A admi-
nistração monitora os retornos sabre capital em comparabilidade com os 
retornos esperados de seus investimentos. O capital não e administrado ao 
nível da Companhia, somente ao nível consolidado. Para manter ou ajustar 
a estrutura do capital, a Controladora pode rever a política de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou 
vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. f. Análise 
de sensibilidade: Considerando que a Companhia não está exposta a ris-
cos significativos relacionados à gestão de capital, créditos dos investimen-

Controladora      2016
     Valor justo de   Valor justo das
     instrumentos financeiros   demais categorias
     mensurados ao valor   de instrumentos Valor Valor
     justo por meio do resultado     Total     financeiros     Justo     Contábil
Ativos Nível 1 Nivel 2 Nível 3
Caixa e equivalentes de caixa 2.289 621 – 2.910 – 2.910 2.910
Mútuos com partes relacionadas – – – – 8.700 8.700 8.700
    2.289 621 – 2.910 8.700 11.610 11.610
Passivos
Fornecedores – – – – 37 37 37
Mútuos com partes relacionadas – – – – 12.070 12.070 12.070
Empréstimos e Financiamentos – – – – 115.992 115.992 115.992
    – – – – 128.099 128.099 128.099
         2015
Ativos Nível 1 Nivel 2 Nível 3
Caixa e equivalentes de caixa 3 12.953 – 12.956 – 12.956 12.956
Mútuos com partes relacionadas – – – – 283.586 283.586 283.586
    3 12.953 – 12.956 283.586 296.542 296.542
Passivos
Fornecedores – – – – 17 17 17
Mútuos com partes relacionadas – – – – 12.000 12.000 12.000
Empréstimos e Financiamentos – – – – 137.587 137.587 137.587
    – – – – 149.604 149.604 149.604
Consolidado      2016
     Valor justo de   Valor justo das
     instrumentos financeiros   demais categorias
     mensurados ao valor   de instrumentos Valor Valor
     justo por meio do resultado     Total     financeiros     Justo     Contábil
Ativos Nível 1 Nivel 2 Nível 3
Caixa e equivalentes de caixa 2.395 625 – 3.020 – 3.020 3.020
Clientes – – – – 59 59 59
    2.395 625 – 3.020 59 3.079 3.079
Passivos
Fornecedores – – – – 291 291 291
Mútuos com partes relacionadas – – – – 12.070 12.070 12.070
Empréstimos e Financiamentos – – – – 115.992 115.992 115.992
    – – – – 128.353 128.353 128.353
         2015
Ativos Nível 1 Nivel 2 Nível 3
Caixa e equivalentes de caixa 536 12.953 – 13.489 – 13.489 13.489
Clientes – – – – 304 304 304
    536 12.953 – 13.489 304 13.793 13.793
Passivos
Fornecedores – – – – 686 686 686
Mútuos com partes relacionadas – – – – 12.000 12.000 12.000
Empréstimos e Financiamentos – – – – 137.587 137.587 137.587
    – – – – 150.273 150.273 150.273

30. Eventos Subsequentes – O Grupo Tecnored ganhou a licitação, em 17/04/2017, referente ao fomento Inova Mineral, um programa de desenvolvi-
mento, sustentabilidade e inovação no setor de mineração e transformação mineral do FINEP/BNDES. No projeto aprovado, será utilizada a tecnologia 
Tecnored na fabricação de ferro ligas metálicas e corpos moedores. A inovação da proposta reside na fabricação de corpos moedores coquilhados por 
técnica inovadora, baseada em tecnologia de produção de ferro primário e ligas metálicas no forno Tecnored, a partir de resíduos metálicos, com economia 
de matéria prima e energia, a um custo muito inferior a processos convencionais. Os corpos moedores, de diferentes geometrias, serão aplicados em 
moinhos da VALE S/A. Atualmente, a Tecnored, através da tecnologia desenvolvida, conseguiria suprir 33% do total demandado pela maior consumidora 
do Brasil (80% do total brasileiro) com a capacidade instalada da Planta Industrial em Pindamonhangaba e, com isso, reduzir parte da importação. O 
sucesso do plano de negócio abrirá caminho para construção de mais plantas industriais. Há conversas informais da proliferação do número de plantas 
Tecnored, com a companhia de fundição TUPY S/A., o que propiciaria o dobro de produto ofertado ao mercado nacional em 90 mil toneladas por ano de 
corpos moedores coquilhados, correspondendo a 52% do mercado. Esta segunda planta seria estrategicamente instalada próximo aos portos brasileiros e 
linhas férreas, reduzindo o custo com o frete das matérias-primas. A expansão da proliferação de plantas é limitada a quantidade de resíduos disponíveis 
com os elementos necessários para produção de ligas e corpos moedores.
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Companhia Usina Tecpar
CNPJ/MF nº 03.669.906/0001-91

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações de Resultados Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Ativo Nota     2016     2015
Circulante  13.510 18.664
Caixa e equivalentes de caixa 7 65 500
Clientes  59 304
Estoques 8 13.189 15.649
Adiantamentos a fornecedores 9 113 1.957
Outros ativos  84 254
Não Circulante  121.958 130.326
Impostos a recuperar 10 2.116 2.169
Imobilizado 11 119.108 123.990
Diferido 12 – 3.321
Intangível 13 734 846
Total do Ativo  135.468 148.990

Passivo e Patrimônio Liquido Nota     2016     2015
Circulante  305 1.655
Fornecedores 14 249 669
Obrigações tributárias 15 8 125
Salários e obrigações sociais 16 28 845
Outros passivos  20 16
Não Circulante  1.670 279.064
Mútuos com partes relacionadas 17 1.670 278.140
Provisão para contingências 18 – 924
Total do Passivo  1.975 280.719
Patrimônio líquido 19 133.493 (131.729)
Capital social  398.127 112.214
Prejuízos acumulados  (264.634) (243.943)
Total do Passivo e do Patrimônio Liquido  135.468 148.990

    Nota     2016     2015
Receita líquida 20 203 4.779
(-) Custo do produto vendido 21 (1.584) (16.958)
Prejuízo bruto  (1.381) (12.179)
Receitas e despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (20.325) (28.992)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas  973 (565)
Resultado antes das receitas e despesas 
 financeiras  (20.733) (41.736)
Despesas financeiras 23 (35) (117)
Receitas financeiras 23 77 189
Resultado do exercício  (20.691) (41.664)

Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota    2016    2015
Prejuízo do exercício  (20.691) (41.664)
Ajustes por
Depreciação 11 7.281 7.292
Amortização do diferido 12 3.321 3.321
Amortização do intangível 13 112 112
Valor residual de ativo imobilizado baixado 11 15 79
Provisão para perda de estoque 8 (1.107) (2.829)
Provisão para contingências 18 (924) 724
(Aumento) redução de ativos
Clientes  245 (24)
Estoques 8 3.567 6.350
Adiantamentos a fornecedores 9 1.844 2.635
Impostos a recuperar 10 53 (2.046)
Outros ativos  170 (134)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores 14 (420) (1.681)
Obrigações tributárias 15 (117) (253)
Salários e obrigações sociais 16 (817) (2.564)
Outros passivos  4 14
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (7.464) (30.668)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens para o imobilizado 11 (2.414) (18.038)
Aquisições de bens para o intangível 13 – (72)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento  (2.414) (18.110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Mútuos com partes relacionadas 25 9.443 48.710
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 financiamento  9.443 48.710
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (435) (68)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  500 568
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  65 500

     Capital Prejuízos
    Nota   social   acumulados   Total
Em 31 de dezembro de 2014 19 112.214 (202.279) (90.065)
Prejuízo do exercício  – (41.664) (41.664)
Em 31 de dezembro de 2015  112.214 (243.943) (131.729)
Aumento de capital  285.913 – 285.913
Prejuízo do exercício  – (20.691) (20.691)
Em 31 de dezembro de 2016  398.127 (264.634) 133.493

      2016     2015
Resultado do exercício (20.691) (41.664)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total (20.691) (41.664)

1. Contexto operacional: A Companhia Usina Tecpar (“Companhia” ou 
“Tecpar”), com sede em Pindamonhangaba-SP, tem por objeto a constru-
ção e operação de usina de produção de ferro-gusa, de acordo com licença 
de tecnologia, patentes e demais direitos de propriedade intelectual rela-
cionados com o processo de auto redução de metais denominado “Tecno-
red”, detido por sua controladora, bem como a comercialização do ferro 
produzido na usina. A Companhia é controlada integralmente pela Tecno-
red Desenvolvimento Tecnológico S.A. A Tecnored Desenvolvimento Tecno-
lógico S.A., sua controladora, por meio de seus acionistas, se responsabi-
liza pelos aportes de capital e investimentos necessários para manutenção 
das atividades operacionais de suas investidas, que inclui a Companhia, 
por meio de acordo de investimentos firmado em dezembro de 2009. A 
Companhia foi constituída com o objetivo de atender às necessidades das 
operações de negócio da sua controladora indireta, Vale S.A. Estas 
demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto. A Companhia, 
através de sua controladora, encontra-se atualmente em fase de testes de 
comprovação da tecnologia “Tecnored” em sua usina piloto localizada em 
Pindamonhangaba/ SP. A comprovação da tecnologia em escala industrial 
por meio do cumprimento das metas de eficiência da usina piloto permitirá 
que a Companhia obtenha receitas futuras pelo recebimento de royalties e 
pela implantação e desenvolvimento de novas usinas para a produção de 
ferro gusa utilizando a tecnologia “Tecnored”. 2. Base de preparação – As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPCs) e sua emissão foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 
26/10/2017. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando 
o custo histórico como base de valor (exceto quando a rubrica exigiu um 
critério diferente) e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos 
mensurados ao valor justo. 3. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção – As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de 
Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos apresen-
tados em Reais nestas demonstrações financeiras foram arredondados 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso 
de estimativas e julgamentos – A elaboração das demonstrações finan-
ceiras requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem, entre outros, a vida útil e o valor 
residual do ativo imobilizado e intangível, provisão para redução ao valor 
recuperável dos estoques e provisão para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores dife-
rentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da 
sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas con-
tinuamente e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstancias. 5. Mudanças nas políticas contábeis – As normas e alte-
rações das normas existentes mencionadas nesta seção foram publicadas, 
porém a aplicação não é obrigatória para o exercício findo em 31/12/2016. 
Neste sentido a Companhia não optou pela adoção antecipada de nenhuma 
destas alterações em suas Demonstrações Financeiras. Seguem os pro-
nunciamentos contábeis que podem ser relevantes para a Companhia no 
futuro, e que ainda não estão em vigor e que não foram adotados pela 
Companhia: a. CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos financeiros: Aborda a 
classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos financei-
ros. O IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros em duas cate-
gorias: (i) mensurados ao valor justo e (ii) mensurados ao custo amorti-
zado. A determinação é feita no reconhecimento inicial. A base de classifi-
cação depende do modelo de negócios da entidade e das características 
contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao 
passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências estabeleci-
das pelo IAS 39. A principal mudança é que nos casos em que a opção de 
valor justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mudança no 
valor justo devido ao risco de crédito da própria entidade é registrada em 
Outros resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, 
exceto quando resultar em descasamento contábil. b. CPC 30 (R1)/IFRS 
15 – Receita de contratos com clientes: Aborda um modelo único para 
reconhecimento de receita de contratos com clientes baseado em cinco 
etapas para determinar quando reconhecer a receita, e por qual valor. O 
modelo especifica que a receita deve ser reconhecida quando uma enti-
dade transfere o controle de bens e serviços para os clientes, pelo valor 
que a entidade espera ter direito a receber. Pela Companhia ainda estar em 
fase de desenvolvimento, não possui contratos ativos, assim não haverá 
impactos. A norma é aplicável a partir de 01/01/2018. c. CPC 06/IFRS 16 
– Leases (arrendamento): Traz novos conceitos do ponto de vista do 
arrendatário. No modelo proposto por esta norma o arrendatário deverá 
reconhecer todos os leasings (arrendamentos) como parte do Balanço 
Patrimonial em conta do Ativo Fixo “Direito de Uso” com contra partida em 
conta do passivo. Este reconhecimento deve ser inicialmente mensurado a 
valor presente. No modelo proposto por esta norma não há mudanças sig-
nificativas no reconhecimento contábil a ser feito pelo arrendador. A Com-
panhia está analisando o novo modelo trazido pelo pronunciamento contá-
bil, bem como a aplicação nas transações existentes. A norma é aplicável 
a partir de 01/01/2019. Outras normas contábeis foram alteradas ou estão 
em processo de alteração e entrarão em vigor nos próximos anos, todavia 
não foram citadas, pois, conforme avaliação da Companhia, não são espe-
rados impactos decorrentes de sua aplicação. 6. Principais políticas con-
tábeis: As práticas contábeis adotadas pela Companhia são consistentes 
com aquelas adotadas nas demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31/12/2015. a. Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira 
são convertidas pela taxa de cambio nas datas de cada transação. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na 
data de preparação das demonstrações financeiras são convertidos para a 
moeda funcional a taxa de cambio apurada naquela data. Os ganhos e as 
perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos 
monetários são reconhecidos na demonstração do resultado. b. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os 
depósitos bancários, outros investimentos financeiros de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com 
risco insignificante de mudança de valor. c. Instrumentos Financeiros: A 
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebí-
veis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos 
financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia reconhece os emprés-
timos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. (i) Ativos financeiros registrados pelo valor 
justo por meio do resultado: Um ativo financeiro e classificado pelo valor 
justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para 
negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reco-
nhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do 
exercício. (ii) Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou calculáveis que 
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicial-
mente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuí-
veis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são men-
surados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os 
empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes e outros 
créditos. (iii) Passivos financeiros não derivativos: Os passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Com-
panhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia possui o 
seguinte passivo financeiro não derivativo: fornecedores. Os passivos 
financeiros são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, liquido dos 
custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados 
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Qual-
quer diferença entre os valores captados líquidos dos custos da transação 
e o valor de liquidação e reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que os passivos estejam em aberto, utilizando o 
método dos juros efetivos. Os passivos financeiros são classificados como 
passivo circulante, a menos que Companhia tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
das demonstrações financeiras. (iv) Compensação de Instrumentos 
financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 

líquido e apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
haja o direito legal de compensar os valores e a Companhia tenha intenção 
de liquidar em uma base liquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. (v) Impairment de ativos financeiros: Os ativos finan-
ceiros são avaliados ao final de cada período quanto a sua recuperabili-
dade. São considerados ativos não recuperáveis quando há evidências 
objetivas de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconheci-
mento inicial do ativo financeiro e que eventualmente tenha resultado em 
efeitos negativos no fluxo estimado de caixa futuro do ativo. Os critérios 
que a Companhia usa para determinar se há evidencia objetiva de uma 
perda por redução ao valor recuperável incluem: (i) dificuldade financeira 
relevante do devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou 
mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) razoes econômicas ou jurí-
dicas relativas a dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante 
ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; e (iv) possibili-
dade provável que o tomador declare falência ou outra reorganização 
financeira. (vi) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não 
detém instrumentos financeiros derivativos em 31/12/2016 e de 2015. 
d. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo 
e o valor realizável líquido. O custo é determinado pelo método da média 
móvel ponderada. e. Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável acumulada, quando 
necessária. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a 
aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financia-
mento relacionados com a aquisição de ativos qualificáveis. Os custos sub-
sequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como 
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 
fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do 
item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e 
manutenções são lançados em contrapartida do resultado do exercício, 
quando incorridos. A depreciação dos ativos é calculada usando o método 
linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil 
estimada, como segue: Anos: Móveis e utensílios: 5 a 24 anos; Ferramen-
tas: 10 a 13 anos; Forno e Briquetagem: 10 a 25 anos; Benfeitorias: 10 
anos; Instalações: 10 anos; Computadores e periféricos: 5 a 10 anos; Veí-
culos: 10 anos; Outros equipamentos: 4 a 17 anos. Os valores residuais e a 
vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. Quando partes significativas de um item do imobilizado tem 
diferentes vidas uteis, essas partes são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado. O valor contábil de um ativo e 
imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do 
ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as 
perdas de alienações são determinados pela comparação das receitas das 
alienações com o valor contábil e são reconhecidos no resultado do exercí-
cio. f. Diferido: O ativo diferido refere-se às despesas pré-operacionais e 
aos gastos de reestruturação da Companhia incorridos anteriormente a 
31/12/2008 e que, conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, foram manti-
dos até o fim do prazo de amortização, em 2016. g. Redução ao valor 
recuperável – ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo e determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora 
de caixa e o maior entre o valor em uso e o valor justa menos despesas de 
venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados aos seus valores presentes com base na taxa de desconto 
antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao 
período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem 
ser testados individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ati-
vos que gera entrada de caixa de uso continuo que são em grande parte 
independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a 
“unidade geradora de caixa ou UGC”). h. Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classifi-
cadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais 
longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, sub-
sequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
de taxa efetiva de juros. Na pratica, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. i. Provisões: Uma provisão e reconhecida 
no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigatoriedade 
legal ou não formalizada como resultado de um evento passado; e provável 
que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e o valor 
tiver sido estimado com segurança. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos circu-
lantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. 
j. Capital social: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio 
líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definidos em esta-
tuto e quando consignados ao final do exercício são reconhecidos como 
passivo. k. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A 
receita e apresentada liquida dos impostos, das devoluções, dos abatimen-
tos e dos descontos. A receita operacional é reconhecida quando (i) os 
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riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens 
forem transferidos para o comprador, (ii) for provável que benefícios econô-
micos financeiros fluirão para a Companhia, (iii) os custos associados e a 
possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira 
confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e (v) 
o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável. A receita é 
medida líquida de devoluções, descontos comerciais e bonificações. l. 
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras, 
que são reconhecidas no resultado do exercício, por meio do método de 
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as despe-
sas com juros sobre mútuos, reconhecidos no resultado do exercício, por 
meio do método de juros efetivos. m. IRPJ e CSLL: O IRPJ e a CSLL cor-
rentes são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para IRPJ e 9% 
sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de preju-
ízos fiscais e bases negativas de contribuição social, limitada a 30% do 
lucro tributável anual. O encargo de IRPJ e CSLL corrente e calculado com 
base nas leis tributárias promulgadas na data das demonstrações financei-
ras. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela 
Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situa-
ções em que a regulamentação fiscal aplicável da margem a interpreta-
ções. Estabelecem provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento as autoridades fiscais. n. Aspectos ambientais: 
As instalações de produção da Companhia estão sujeitas as regulamenta-
ções ambientais. A Companhia possui procedimentos operacionais, contro-
les e investimentos em equipamentos que reduzem os riscos associados 
com assuntos ambientais, portanto a Administração da Companhia acre-
dita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambien-
tais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em 
vigor. o. Ajuste a valor presente: O cálculo do valor presente e efetuado 
para cada transação com base numa taxa de juros que reflete o prazo, a 
moeda e o risco de uma transação. A Companhia não registrou o ajuste a 
valor presente sobre ativos e passivos financeiros em virtude de não ter 
efeitos relevantes nas demonstrações financeiras. p. Benefícios a empre-
gados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento espe-
rado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva 
de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo 
empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
7. Caixa e equivalentes de caixa  2016     2015
Caixa e bancos 65 500
8. Estoques  2016     2015
Matéria prima 8.628 8.720
Produtos intermediários 3.842 4.157
Produtos acabados – 2.993
Outros estoques 827 994
Provisão de ajuste ao valor recuperável (i) (108) (1.215)
    13.189 15.649
Os estoques referem-se a materiais a serem utilizados na operação da 
usina e são registrados ao custo médio de aquisição, não excedendo ao 
valor de realização. (i) Refere-se à provisão para realização dos estoques de 
matérias-primas, produtos intermediários e de produto acabado. No estágio 
atual da operação da Companhia os custos de produção têm sido signi-
ficativamente superiores aos que se espera que sejam incorridos após a 
finalização da tecnologia. A provisão para ajuste ao valor de realização dos 
estoques levou em consideração o preço esperado de venda do ferro gusa e 
foi alocada ao custo dos produtos vendidos. O estorno realizado neste exer-
cício refere-se principalmente à venda dos produtos acabados, cujo saldo 
representava a maior parte da provisão.   R$
Saldo em 31/12/2014 (4.044)
Reversão de provisão de ajuste ao valor realizável líquido 2.829
Saldo em 31/12/2015 (1.215)
Reversão de provisão de ajuste ao valor realizável líquido 1.107
Saldo em 31/12/2016 (108)
9. Adiantamentos a fornecedores 2016     2015
Adiantamentos a fornecedores 113 1.957
Refere-se antecipação de valores para fornecedores de equipamentos e 
serviços relacionados às atividades da Companhia.
10. Impostos a recuperar  2016     2015
ICMS a recuperar (i) 5.726 5.773
PIS e COFINS a recuperar (i) 5.408 5.414
Imposto de renda retiro na fonte 108 108
Outros tributos a recuperar 14 14
(-) Créditos trib. baixados (9.140) (9.140)
    2.116 2.169
(i) Refere-se a créditos tributários originados na aquisição de matéria-prima 
destinada ao início do processo produtivo. A Companhia estabeleceu e 
iniciou um plano para realização dos referidos créditos tributários, o qual 
prevê, entre outras ações, a compensação dos tributos administrados pela 
Receita Federal do Brasil, no caso, PIS, COFINS e Imposto de Renda Retido 
na Fonte – IRRF, com outros tributos também administrados por essa autar-
quia. No que diz respeito aos créditos acumulados de ICMS, a adminis-
tração iniciou o processo de identificação das atividades necessárias para 
utilização desses créditos nas suas operações ou de transferência desses 
créditos a terceiros. O período de realização desses créditos dependerá 
da aprovação das autoridades fazendárias e, com base no cronograma de 
implementação das ações, o credito tributário foi classificado no ativo não 
circulante. Em razão dessas incertezas, a administração decidiu pela reali-
zação de provisão para perda desses créditos.

11. Imobilizado
    Móveis e Ferra- Forno e Ben- Obras Civis Insta- Computadores
Custo Utensílios     mentas     Briquetagem     feitorias     em Andamento     lações     e Periféricos     Veículos     Outros     Total
Em 31/12/2014 657 34 134.106 4.158 11.623 339 271 74 116 151.378
Adições 15 5 – – 18.011 – 7 – – 18.038
Transferências 59 – – – (104) – 45 – – –
Baixas (1) – (3) – (72) – (2) – (1) (79)
Em 31/12/2015 730 39 134.103 4.158 29.458 339 321 74 115 169.337
Adições – – 3 – 2.404 – 6 – 1 2.414
Baixas (5) (5) – – – – (5) – – (15)
Em 31/12/2016 725 34 134.106 4.158 31.862 339 322 74 116 171.736
Depreciação
Em 31/12/2014 (166) (12) (36.903) (530) – (166) (211) (43) (27) (38.058)
Depreciação do exercício (66) (4) (6.736) (402) – (24) (45) (3) (12) (7.292)
Baixas – – 1 – – – 1 – 1 3
Em 31/12/2015 (232) (16) (43.638) (932) – (190) (255) (46) (38) (45.347)
Depreciação do exercício (69) (3) (6.731) (402) – (23) (38) (4) (11) (7.281)
Em 31/12/2016 (301) (19) (50.369) (1.334) – (213) (293) (50) (49) (52.628)
Em 31/12/2014 491 22 97.203 3.628 11.623 173 60 31 89 113.320
Em 31/12/2015 498 23 90.465 3.226 29.458 149 66 28 77 123.990
Em 31/12/2016 424 15 83.737 2.824 31.862 126 29 24 67 119.108

Aos Administradores e Acionistas da Companhia Usina Tecpar – Pinda-
monhangaba-SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da Companhia Usina Tecpar (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Usina Tecpar 
em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Ênfase: A continuidade dos negócios da Companhia, cujas demonstra-

ções financeiras em 31/12/2016 apresentam prejuízos acumulados, prejuízo 
no exercício e geração negativa de caixa no exercício corrente e exercício 
comparativo, dependerá do restabelecimento de seu equilíbrio econômico e 
financeiro, incluindo a necessária geração de caixa e comprovação da tec-
nologia desenvolvida (conforme apresentado na nota explicativa nº 1). Essas 
condições indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar 
dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. As 
demonstrações financeiras da Companhia em 31/12/2016, que assumem a 
realização das citadas condições, não incluem quaisquer ajustes relativos 
à realização e classificação dos valores de ativos ou quanto aos valores e 
a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade de 
a Companhia continuar em operação, tendo sido classificados e avaliados 
no pressuposto de continuidade normal dos negócios. Nossa opinião não 
está modificada em relação a esse assunto. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 

outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-

ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 

a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

São José dos Campos, 26/10/2017
KPMG Auditores Independentes – CRC 2SP 014.428/O-6

Moacyr Humberto Piacenti – Contador CRC 1SP 204.757/O-9

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Diretoria: Vinicius Mendes Ferreira – Diretor Presidente
Rogério Tales Silva Carneiro – Diretor de Gestão Corporativa

Contador: Marcos Antônio Maciel de Lima – CRC 1SP 311.569/O-1

12. Diferido Gastos gerais de Implantação
Em 31/12/2014 6.642
Amortização (3.321)
Em 31/12/2015 3.321
Amortização (3.321)
Em 31/12/2016 –
13. Intangível Desenvolvimento     Software     Total
Em 31/12/2014 292 594 886
Adições – 72 72
Amortização – (112) (112)
Em 31/12/2015 292 554 846
Amortização – (112) (112)
Em 31/12/2016 292 442 734
14. Fornecedores 2016     2015
Nacionais 249 669
15. Obrigações tributárias 2016     2015
INSS 3 21
IPI  – 42
IRRF 1 44
ISSQN 1 13
Outros 3 5
    8 125
16. Salários e obrigações sociais 2016     2015
Férias a pagar 27 615
Outros salários e obrigações sociais 1 230
    28 845

17. Partes Relacionadas – a. Os saldos com partes relacionadas em 31 
de dezembro estão assim compostos:  2016     2015
Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A. 1.670 278.140
(i) Dentro do exercício houve adição de mútuo no valor de R$ 9.443.Também 
durante o exercício, através de atas de assembleias, foi integralizado como 
capital social da Companhia o montante de R$ 285.913 conforme nota expli-
cativa 19. b. Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal 
chave da administração inclui apenas diretores eleitos e nomeados estatu-
tariamente. Durante os períodos findos em 31/12/2016 e 2015, o pessoal 
chave da administração renunciou o direito ao valor remunerado pela Com-
panhia por intermédio de carta renúncia. 18. Provisão para contingências 
– A Companhia possui como provisão para contingência o montante de R$ 0 
em 2016 (R$ 924 em 2015) em virtude de perspectiva provável de perda.
Em 31/12/2014 200
Adições 724
Em 31/12/2015 924
Baixas (924)
Em 31/12/2016 –
Em 2015 havia três processos trabalhistas classificados como provável 
perda que tiveram sua posição alterada. Em 2016 os processos classifi-
cados como perda possível foram estimados no montante de R$ 4.205 
(R$ 693 em 2015). 19. Patrimônio líquido – Capital Social: A quantidade 
total de ações autorizadas é de 112.214 ações. O capital social, totalmente 
integralizado, em 31/12/2016 e 31/12/2015, está representado por 112.214 
ações ordinárias nominativas. Durante o exercício de 2016 houve o aumento 
de capital, sem a emissão de novas ações, no montante de R$ 285.913, 
mediante capitalização de mútuos.

20. Receita líquida  2016     2015
Receita bruta 294 6.657
Deduções da receita bruta (91) (1.878)
COFINS sobre venda (21) (482)
ICMS sobre venda (51) (976)
IPI sobre vendas (14) (316)
PIS sobre vendas (5) (104)
Receita líquida 203 4.779
21. Custo do produto vendido  2016     2015
Combustível 444 5.234
Matéria prima 561 4.454
Gases industriais 220 3.000
Mão de obra 201 2.294
Energia elétrica 130 1.958
GGF 28 18
    1.584 16.958
22. Despesas gerais e administrativas  2016    2015
Depreciação e amortização 10.715 10.726
Salários e encargos 4.518 9.411
Serviços prestados por pessoas jurídicas 1.930 2.705
Energia elétrica e outros serviços 231 451
Viagens e estadias 186 69
Despesa de aluguel 414 728
Materiais aplicados 1.187 2.265
Manutenção 381 1.479
Seguros 345 345
Fretes e carretos 62 237
Outras despesas 356 576
    20.325 28.992
23. Resultado financeiro  2016     2015
Juros e atualização monetária (31) (110)
IOF (1) –
Tarifas bancárias (3) (7)
Total das despesas financeiras (35) (117)
Receitas de aplicações financeiras 2 –
Variação cambial liquida – 3
Juros e descontos 75 186
Total das receitas financeiras 77 189
Resultado financeiro líquido 42 72
24. Gerenciamento de risco financeiro – A Companhia apresenta expo-
sição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 
i) risco de crédito, ii) risco de liquidez e iii) risco de mercado. a. Estrutura 
de gerenciamento de risco: O Conselho de Administração da controladora 
tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura 
de gerenciamento de risco das entidades do grupo Tecnored. O Conselho 
é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de 
gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco do grupo 
Tecnored são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, 
de modo a definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar 
riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de 
riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Companhia. b. Risco de crédito: O risco 
de crédito decorre de depósitos em bancos e instituições financeiras, bem 
como de investimentos em determinados instrumentos financeiros de curta 
prazo. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos 
de entidades de primeira linha, com rating BBB ou superior. c. Risco de 
liquidez: Risco de liquidez e o risco de a Companhia encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
Atualmente o grupo Tecnored encontra-se em início de operação e todas as 
operações são garantidas através de aportes dos seus acionistas (Nota 1). 
A Companhia não possui dívidas bancárias. Menos de Entre um
       um ano     e dois anos
Em 31/12/2016: Fornecedores 249 –
Mútuos com partes relacionadas – 1.670
Em 31/12/2015: Fornecedores 669 –
Mútuos com partes relacionadas – 278.140
d. Risco de mercado: Risco de mercado e o risco que alterações nos pre-
ços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros possam 
impactar os negócios da Companhia. Considerando que a Companhia não 
tem ativos ou passivos significativos em moeda estrangeira ou em que inci-
dam juros, o resultado e os fluxos de caixa operacionais da Companhia são, 
substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do mer-
cado e das taxas de câmbio. e. Gestão de capital: A política da Companhia 
é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, 
credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A admi-
nistração monitora os retornos sabre capital em comparabilidade com os 
retornos esperados de seus investimentos. O capital não e administrado ao 
nível da Companhia, somente ao nível consolidado. Para manter ou ajustar 
a estrutura do capital, a controladora pode rever a política de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou 
vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. f. Análise 
de sensibilidade: Considerando que a Companhia não está exposta a ris-
cos significativos relacionados à gestão de capital, créditos dos investimen-
tos financeiros, liquidez e mercado, conforme demonstrado anteriormente, 
a Administração, entende-se não ser relevante a divulgação da análise de 
sensibilidade dos instrumentos financeiros.
Instrumentos         2016
 financeiros   Mensurados Passivos 
 por Categoria  Emprés- ao valor justo mensurados 
     timos e por meio pelo custo 
Ativos Nota   recebíveis   do resultado   amortizado   Total
Caixa e equiva-
 lentes de caixa 7 – 65 – 65
Clientes  59 – – 59
     59 65 – 124
Passivos
Fornecedores 14 – – 249 249
Mútuos com partes 
 relacionadas 17 – – 1.670 1.670
     – – 1.919 1.919

           2015
      Mensurados Passivos 
     Emprés- ao valor justo mensurados 
     timos e por meio pelo custo 
Ativos Nota   recebíveis   do resultado   amortizado   Total
Caixa e equiva-
 lentes de caixa 7 – 500 – 500
Clientes  304 – – 304
     304 500 – 804
Passivos
Fornecedores 14 – – 669 669
Mútuos com partes 
 relacionadas 17 – – 278.140 278.140
     – – 278.809 278.809
Classificação do valor justo de instrumentos financeiros: O valor justo 
dos ativos e passivos financeiros da Companhia foi determinado mediante 
informações disponíveis no mercado e com a aplicação de metodologias 
que a Companhia julga apropriada para melhor avaliar cada tipo de ins-
trumento, sendo necessária a utilização de considerável julgamento na 
interpretação dos dados de mercado para se produzir a mais adequada 
estimativa do valor justo. Como consequência, as estimativas apresentadas 
a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser rea-
lizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes hipóteses e/ou 
metodologias pode ter um efeito material nos valores estimados de realiza-
ção. Os métodos abaixo foram utilizados para estimar o valor justo de cada 
classe de instrumento financeiro para os quais é praticável estimar-se valor 
justo. A Companhia considera “valor justo” como sendo o preço que seria 
recebido para vender um ativo, ou pago para liquidar um passivo, em uma 
transação normal entre participantes do mercado na data de medição (preço 
de saída). A Companhia emprega dados ou premissas de mercado que 
outros participantes do mercado utilizariam para determinar o preço do ativo 
ou passivo em questão, premissas sobre risco e os riscos inerentes nas 
fontes usadas na técnica de valorização. A Companhia aplica principalmente 
o método de mercado para valorizações recorrentes de valor justo e procura 
utilizar as melhores informações disponíveis. Neste sentido, a Companhia 
usa técnicas de valorização que maximizem o uso de fontes de informações 
observáveis e minimizem o uso de fontes de informações não observáveis. 
A Companhia classifica hierarquicamente os saldos conforme a qualidade 
das fontes utilizadas para gerar os preços dos valores justos. A hierarquia é 
composta por três níveis de valor justo conforme segue: • Nível 1 – preços 
cotados estão disponíveis em mercados com liquidez elevada para ativos e 
passivos idênticos na data das demonstrações financeiras. Mercados com 
liquidez elevada são aqueles nos quais transações para o ativo ou passivo 
em questão ocorrem com uma frequência suficiente e em volumes que 
permitam obter informações sobre preços a qualquer momento. O Nível 1 
consiste principalmente em instrumentos financeiros tais como: derivativos, 
ações e outros ativos negociados em bolsas de valores. • Nível 2 – preços 
utilizados são diferentes dos preços cotados em mercados com liquidez ele-
vada incluídos no Nível 1, porém que sejam direta ou indiretamente obser-
váveis na data do reporte. Nível 2 inclui instrumentos financeiros valorizados 
utilizando algum tipo de modelagem ou de outra metodologia de valorização. 
Estes são modelos padronizados de mercado que são amplamente utiliza-
dos por outros participantes, que consideram diversas premissas, inclusive 
preços futuros de commodities, valores no tempo, fatores de volatilidade e 
preços atuais de mercado e contratuais para os instrumentos subjacentes, 
bem como quaisquer outras medições econômicas relevantes. Praticamente 
todas estas premissas podem ser observadas no mercado ao longo do 
prazo do instrumento em questão, derivados a partir de dados observáveis 
ou substanciadas por níveis que possam ser observados onde são execu-
tadas transações no mercado. Instrumentos que se enquadram nesta cate-
goria incluem derivativos não negociados em bolsas tais como contratos de 
swap ou futuros e opções de balcão. • Nível 3 – as fontes de informação 
sobre preços utilizados incluem fontes que geralmente são menos obser-
váveis, mas que possam partir de fontes objetivas. Estas fontes podem ser 
usadas junto com metodologias desenvolvidas internamente pela Compa-
nhia, que resultem na melhor estimativa da Administração de valor justo. 
Na data de cada balanço, a Companhia efetua uma análise de todos os 
instrumentos e inclui dentro da classificação de Nível 3 todos aqueles cujos 
valores justos estão baseados em informações geralmente não observáveis. 
As tabelas a seguir apresentam a classificação dos níveis de hierarquia de 
valor justo dos ativos e passivos financeiros da Companhia. A avaliação da 
Companhia sobre a significância de determinadas informações é subjetiva 
e poderá afetar a valorização do valor justo dos instrumentos financeiros, 
assim como sua classificação dentro dos níveis de hierarquia de valor justo.

                   2016
     Valor justo de instrumentos  Valor justo das  
     financeiros mensurados ao valor  demais categorias  
              justo por meio do resultado  de instrumentos Valor Valor
    Nota         Nível 1         Nível 2         Nível 3         Total         financeiros         Justo         Contábil
Ativos: Caixa e equivalentes de caixa 7 65 – – 65 – 65 65
Clientes  – – – – 59 59 59
     65 – – 65 59 124 124
Passivos: Fornecedores 14 – – – – 249 249 249
Mútuos com partes relacionadas 17 – – – – 1.670 1.670 1.670
     – – – – 1.919 1.919 1.919
                   2015
     Valor justo de instrumentos  Valor justo das  
     financeiros mensurados ao valor  demais categorias  
              justo por meio do resultado  de instrumentos Valor Valor
    Nota         Nível 1         Nível 2         Nível 3         Total         financeiros         Justo         Contábil
Ativos: Caixa e equivalentes de caixa 7 500 – – 500 – 500 500
Clientes  – – – – 304 304 304
     500 – – 500 304 804 804
Passivos: Fornecedores 14 – – – – 669 669 669
Mútuos com partes relacionadas 17 – – – – 278.140 278.140 278.140
     – – – – 278.809 278.809 278.809
25. Informações complementares dos fluxos de caixa – A controladora 
Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A aumentou o capital social no 
exercício de 2016, com a capitalização de valores registrados como Mútuos 
com partes relacionadas, no valor de R$ 285.913. 
Capitalização de Mútuos com partes relacionadas
Saldo de mútuos com partes relacionadas em 31.12.2015 278.140
Adições 9.443
Capitalização no exercício (285.913)
Saldo de mútuos com partes relacionadas em 31.12.2016 1.670
26. Eventos Subsequentes – O Grupo Tecnored ganhou a licitação, em 
17/04/2017, referente ao fomento Inova Mineral, um programa de desenvol-
vimento, sustentabilidade e inovação no setor de mineração e transforma-
ção mineral do FINEP/BNDES. No projeto aprovado, será utilizada a tecno-
logia Tecnored na fabricação de ferro ligas metálicas e corpos moedores. A 
inovação da proposta reside na fabricação de corpos moedores coquilhados 
por técnica inovadora, baseada em tecnologia de produção de ferro primário 
e ligas metálicas no forno Tecnored, a partir de resíduos metálicos, com 
economia de matéria prima e energia, a um custo muito inferior a proces-

sos convencionais. Os corpos moedores, de diferentes geometrias, serão 
aplicados em moinhos da VALE S.A. Atualmente, a Tecnored, através da 
tecnologia desenvolvida, conseguiria suprir 33% do total demandado pela 
maior consumidora do Brasil (80% do total brasileiro) com a capacidade 
instalada da Planta Industrial em Pindamonhangaba e, com isso, reduzir 
parte da importação. O sucesso do plano de negócio abrirá caminho para 
construção de mais plantas industriais. Há conversas informais da prolife-
ração do número de plantas Tecnored, com a empresa de fundição TUPY 
S.A., o que propiciaria o dobro de produto ofertado ao mercado nacional em 
90 mil toneladas por ano de corpos moedores coquilhados, correspondendo 
a 52% do mercado. Esta segunda planta seria estrategicamente instalada 
próximo aos portos brasileiros e linhas férreas, reduzindo o custo com o 
frete das matérias-primas. A expansão da proliferação de plantas é limitada 
a quantidade de resíduos disponíveis com os elementos necessários para 
produção de ligas e corpos moedores.

Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A… continuação

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Tecnored Desenvolvimento Tecnoló-
gico S/A – Pindamonhangaba-SP. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas da Tecnored Desenvolvimento 
Tecnológico S/A (Companhia), identificadas como controladora e consoli-
dado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informa-
ções elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e con-
solidada, da Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A (Companhia) em 
31/12/2016, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à 
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião. Ênfase: A continuidade dos negócios da 
Companhia, cujas demonstrações contábeis em 31/12/2016 apresentam 
prejuízos acumulados, prejuízo no exercício e geração negativa de caixa no 
exercício corrente e exercício comparativo, dependerá do restabelecimento 
de seu equilíbrio econômico e financeiro, incluindo a necessária geração de 
caixa e comprovação da tecnologia desenvolvida (conforme apresentado na 
nota explicativa nº 1). Essas condições indicam a existência de incerteza 
significativa que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. As demonstrações contábeis da Companhia em 
31/12/2016, que assumem a realização das citadas condições, não incluem 
quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos 
ou quanto aos valores e a classificação de passivos que seriam requeridos 
na impossibilidade de a Companhia continuar em operação, tendo sido clas-
sificados e avaliados no pressuposto de continuidade normal dos negócios. 
Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Compa-
nhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 

forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela audi-
toria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali-

zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas contro-
ladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 

Stephen Michael Potter Rogério Tales Silva Carneiro Luiz Alberto Meriz
Conselho de Administração

Vinicius Mendes Ferreira – Diretor Presidente Rogério Tales Silva Carneiro – Diretor de Gestão Corporativa
Diretoria

Marcos Antônio Maciel de Lima– CRC 1SP 311.569/O-1
Contador

continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas 
a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São José dos Campos, 26/10/2017

 Moacyr Humberto Piacenti
KPMG Auditores Independentes Contador
CRC 2SP 014.428/O-6 CRC 1SP 204.757/O-9

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº:1502560-39.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba
Executado: Gisele Aparecida Rodrigues dos 
Santos Gomes

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhe-
cimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 

expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se 
a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacio-
nada(s) em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de 
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena 
de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Gisele Aparecida Rodrigues dos 
Santos Gomes
Documentos da Executada: CPF: 081.141.128-16
Execução Fiscal nº: 1502560-39.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
19245
Valor da Dívida: R$1.021,53

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº:1502572-53.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba
Executado:Admar de Almeida Salheb-me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhe-
cimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 

expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se 
a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfa-
ção do débito.

Executada: Admar de Almeida Salheb, Admar de 
Almeida Salheb-me
Documentos da Executada: CPF: 581.196.558-
34, CNPJ: 08.707.362/0001-29
Execução Fiscal nº: 1502572-53.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ati-
va:19728
Valor da Dívida: R$755.42

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SEXTA-FEIRA

XXXIX
AGENDA DOS ESPETÁCULOS

Sexta-feira (17)

Sábado (18)

Feste entra na reta � nal
Espetáculos gratuitos seguem até o domingo (19)

O 39º Feste - Festival Nacio-
nal de Teatro - termina neste 
domingo (19) já somando gran-
de público e grandes espetácu-
los apresentados gratuitamente 
na cidade, desde o dia 9. A ma-
ratona continua, com peças de 
rua, infantis, adultas e convida-
das, no Teatro Galpão, no CEU 
das Artes (Moreira César), no 
Parque da Cidade e no Bosque 
da Princesa.

Para os espetáculos reali-
zados no Teatro Galpão, os in-
gressos devem ser retirados 
com uma hora de antecedên-
cia. Lembrando que a procura é 
grande e que os ingressos se es-
gotam rapidamente, lotando os 
221 lugares disponíveis.

No domingo (19), será reali-
zado o anúncio dos vencedores, 
antes da última peça do Festival 
deste ano: a convidada Coriola-

no, que será apresentada a partir 
das 20 horas, pela Cia. Ocamo-
rana e Escritório das Artes, de 
São Paulo, e reconta o texto de 
William Shakespeare, datado de 
1608, sobre a primeira crise re-
publicana da história, em Roma.

O Feste é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura e Departa-
mento de Cultura.

Infantil homenageia Cora Coralina
Com delicadeza e ale-

gria, o Núcleo Cabocli-
nhas, de São Paulo, ho-
menageou a poetisa Cora 
Coralina no espetáculo 
infantil desta terça-feira 
(14), no Teatro Galpão. 
“Cora, Doce Poesia” con-

tou a história da artista 
desde sua infância em 
Goiás passando por toda a 
sua trajetória até a velhi-
ce, quando lançou seu pri-
meiro livro - aos 75 anos. 

As quatro atrizes em 
cena se revezaram na 

interpretação do papel 
principal e com lirismo, 
música e poesia deram 
seu recado no Festival. 
As crianças assistiram a 
tudo atentamente e par-
ticiparam quando provo-
cadas. 

Delicadeza marcou a encenação infantil

Bichos Vermelhos
Categoria Convidado
10, 11, 14 e 15 horas
Ceu das Artes
Classifi cação Livre
Cia Pia Fraus (São Paulo / SP)

SINOPSE:
A peça 

“Bichos Ver-
melhos” vem 

Eldorado
Categoria Adulto
20 horas
Teatro Galpão
Classifi cação 12 anos
Grupo Eduardo Okamoto (Campinas / SP)

SINOPSE:
Acompa-

nhado por uma 
“Menina”, um 
cego busca 
encontrar o 
que nenhum 
homem pôde 
jamais: Eldo-
rado. Toda es-
tória se resume 
nisto: era uma 
vez um homem 

A Folia no Terreiro 
de Seu Mané Pacaru
Categoria de Rua
15 horas
Ceu das Artes
Classifi cação livre
Mamulengo da Folia (Guararema / SP)

SINOPSE:
No enredo, o 

velho Seu Mané 
Pacaru celebra 
o casamento 
de sua fi lha 
Marieta com o 
vaqueiro Bene-
dito. No decor-
rer da grande 
comemoração, 
o “coisa ruim” 

Sem Título
Categoria Adulto
20 horas
Teatro Galpão
Classifi cação 12 anos
Coletivo Labirinto 
(São Paulo / SP)

SINOPSE:
Ana, Laura, Ulisses. Suas 

casas emparelhadas numa 
grande metrópole evidenciam 
universos muito próximos e 
naturalmente díspares, onde 
cada um vive e apresenta um 
modo de ser/estar no mundo. 

Em um dia como qualquer 
outro, suas trajetórias se cru-
zam e a partir daí abrem-se 
novas perspectivas. A história 
é então que cada um era um e 
agora poderiam ser mais...

destacar um 
aspecto muito 
trágico: o risco 
de extinção. 
A envolvente 
história dedi-
cada aos bichos 
brasileiros, que 
fazem parte 
da lista vermelha das espécies em risco de extinção, ou ainda os 
próximos animais a entrar nela, de acordo com a União Interna-
cional para a Conservação da Natureza.

O Tamanduá Bandeira, Codorna Buraqueira, Macaco Prego 
Galego são alguns dos animais que ganharam versões em forma 
de bonecos da Cia. Pia Fraus.

que procura. Nos tempos e lugares da viagem, haja espaço para 
humanidades – travessia.

surge para impedir o casamento e obrigar Marieta a se casar 
com ele.

CONVIDADOS  EMOCIONAM PLATEIA
Com lotação esgotada, Pin-

damonhangaba recebeu de 
braços abertos, na noite desta 
terça-feira (14), os atores An-
tonio Petrin e Roberto Arduim, 
no Teatro Galpão. Os consagra-
dos artistas do Grupo Kavantan 
apresentaram o espetáculo con-
vidado “Aeroplanos” neste sexto 
dia de Feste.

No palco, a bonita história de 
uma longa amizade entre Chi-
co e Cristo, já idosos e sofrendo 
suas questões pessoais mas sem 

perder o bom humor! 
Momentos emocionantes, 

drama e comédia se alternaram 
em cena, conquistando de cara 
a plateia que contou, inclusive, 
com grupos de idosos do Lar 
Irmã Terezinha e Associação 
Terapia e Lazer de Moreira Cé-
sar.

Ao fi nal do espetáculo, após 
muitos aplausos, os atores fi ze-
ram um bate-papo com a pla-
teia, que se mostrou bastante 
participativa e à vontade. A 

conversa seguiu longa e, antes 
de deixar o teatro, grande parte 
do público foi ainda conversar 
mais um pouco com os atores e 
tirar fotos, sendo atendido com 
toda a gentileza pelos atores.

O 39° Feste agradece a parti-
cipação do espetáculo convida-
do, que veio ao festival por meio 
do Proac SP (Governo do Esta-
do) e aproveita para convidar a 
todos para continuarem acom-
panhando sua programação até 
este domingo.

TEXTO: MARIA FERNANDA MUNHOZ
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Domingo (19)
Espetáculo de Rua conta 
aventuras de Pedro Malasartes

As aventuras de Pedro Mala-
sartes são uma tradição do Vale 
do Paraíba, contadas pelos nos-
sos avós - mesmo a origem do 
personagem não sendo brasilei-
ra. São algumas dessas histórias 
que o grupo Janela Mágica, de 
São José dos Campos, relem-
brou no espetáculo de rua desta 
manhã de quarta-feira, no Fes-
te, no Parque da Cidade: “As Ar-
tes de Malasartes: a viagem de 
Pedro Malasartes”. 

Um grande público parou 
para assistir a encenação, reali-
zada na área das jabuticabeiras. 
Cerca de 200 pessoas se diverti-

ram, cantaram e bateram palmas 
durante mais de uma hora de 
apresentação, sem se cansarem. 

Teve cortejo, música ao vivo, 
interação com a plateia e o cha-
péu no fi nal, tudo como manda 
o fi gurino do teatro de rua. E 
muitas risadas! 

Ao fi nal da apresentação, o 
grupo agradeceu a equipe do 
Feste, técnicos, anjos (pessoas 
que têm como função principal 
cuidar de cada grupo) e ao pú-
blico, principal motivo do es-
petáculo. Disseram ainda que 
o Feste é muito tradicional e 
inspirou a realização de muitos 

outros festivais, como o Festiva-
le, realizado na cidade do grupo, 
São José dos Campos. E deseja-
ram vida longa ao Feste! 

Antes do debate, os atores 
atenderam as pessoas da plateia 
que quiseram dar um abraço e 
tirar foto.

Durante o debate, o grupo 
expôs um pouco sobre o pro-
cesso de pesquisa e montagem 
do espetáculo, que estreiou em 
setembro de 2015. O público 
presente no debate foi só elogios 
aos atores e num longo bate-pa-
po, várias curiosidades e deta-
lhes técnicos foram lembrados.

CIRCO DE PULGAS É TEMA DE INFANTIL
A apresentação desta quarta-

feira (15) foi do infantil “Maior me-
nor espetáculo da terra”, com a Cia. 
Teatral Etc e Tal, do Rio de Janeiro, 
que retorna a Pindamonhangaba 
após dez anos de sua última par-
ticipação do Feste. Os mais velhos 
irão se lembrar do grande sucesso 
que esta Cia. fez em 1999, quando 
trouxe o espetáculo “Fulano e Si-
crano”, ainda no Clube Literário, e 
que retornou à cidade outras vezes, 
sempre com casa lotada. 

Pois, completando 25 anos de 
estrada, a Etc e Tal retorna com a 

mesma energia, após muitos anos 
sem participar de nenhum festival, 
conquistando a todos com seu bom 
humor, sacadas e improviso, além 
do claro amor pelo que fazem. 

O espetáculo desta tarde mos-
trou um circo de pulgas e prendeu 
a atenção de pessoas de todas 
as idades, resgatando a magia 
circense com vários truques e in-
teração com a plateia. E a magia 
foi mantida até mesmo depois do 
espetáculo terminar, durante o 
debate. 

Algumas crianças permanece-

ram para o bate-papo e uma delas, 
Giovana, perguntou quanto tempo 
se levava para adestrar as pulgas 
do espetáculo. E sua pergunta foi 
respondida - depois de um coletivo 
ahhhhh, encantado, dos adultos 
presentes - com todo o respeito 
e simpatia, assim como todas as 
outras perguntas haviam sido 
respondidas.

Enfi m, uma tarde memorável, 
em que certamente a grande maio-
ria do público - que se recusava a 
deixar o teatro ao fi m da apresen-
tação - foi para casa mais feliz.

Grande público assistiu à apresentação no Parque da Cidade

Antígonas
Categoria de Rua
10 horas
Parque da Cidade
Classifi cação livre
Cia. Fábrica São Paulo 
(Peruíbe / SP)

SINOPSE:
O texto clássico 

é apresentado em 
uma versão popu-
lar para o teatro 
de rua, traz o épi-
co e o dramático à 
cena. A entrada é 
gratuita.

Na tragédia 
“Antígonas”, a 
protoganista 
resiste às vozes 
que lhe são impos-
tas e é forte para 
acarretar a derro-
cada do poder em 
Tebas.

Vanessa e Virginia
Categoria Convidado
15 horas
Bosque da Princesa
Classifi cação Livre
Cia. Cássio B. de Teatro (Lorena / SP)

SINOPSE:
O espetáculo reluz a fantástica história da escritora Virgí-

nia Woolf e da pintora Vanessa Bell, irmãs, artistas e militan-
tes feministas que lutaram com problemas sociais e pessoais 
num período de grande oscilação. Doenças, preconceitos, crí-
ticas e revoltas familiares abrangeram a vida dessas mulheres 
que revolucionaram o olhar pela arte e pela mulher.

Coriolano
Categoria Convidado
20 horas
Teatro Galpão
Classifi cação 12 anos
Cia. Ocamorana (São Paulo / SP)

SINOPSE 
Caio Marcio Coriolano, é um general romano temido e 

reverenciado, está em desacordo com a cidade de Roma e 
seus cidadãos. Impulsionado a ocupar a posição de Cônsul, 
ele não está disposto a agradar às massas cujos votos ele 
precisa para assegurar o cargo. Quando os Tribunos do 
Povo fazem com que o povo se recuse a apoiá-lo, a raiva de 
Coriolano gera um protesto que culmina em sua expulsão 
de Roma. Uma obra de Shakespeare que se mostra atual 
para os problemas das repúblicas modernas.

A Companhia Teatral Pia 
Fraus participará do Feste com o 
Teatro Portátil, que viaja de cida-
de em cidade, sempre com apre-
sentações gratuitas à população. 
O veterano grupo de teatro de 
bonecos, apresenta o espetáculo 
“Bichos Vermelhos”, na sexta-
feira (17), com sessões às 10, 11, 
14 e às 15 horas, no CEU das Ar-
tes, em Moreira César.

Teatro Portátil apresenta “Bichos Vermelhos”
Inspirado no livro homôni-

mo de Lina Rosa, a peça “Bi-
chos Vermelhos” envolve com 
humor e poesia um assunto 
muito relevante para a socieda-
de atual: a preservação da na-
tureza. “A Pia Fraus considera 
fundamental tratar um tema 
tão importante, principalmente 
com os pequenos, na esperança 
de incutir de maneira lúdica e 

delicada a atenção, o cuidado 
com a natureza e o meio am-
biente em nossos futuros adul-
tos”, relata Beto Andreetta, di-
retor da Pia Fraus.

A encenação acontece numa 
estrutura infl ável. Dirigida por 
Adriana Telg, ela vem trazer o 
mesmo propósito do livro, des-
tacar um aspecto muito trágico: 
o risco de extinção. O Taman-
duá Bandeira, Codorna Bura-
queira, Macaco Prego Galego 
são alguns dos animais que ga-
nharam versões em forma de 
bonecos, construídos por Dino 
Sato. Serão três atores e mais 
de 20 bonecos apresentados du-
rante o espetáculo, com muita 
diversão e brincadeiras, posicio-
nados para a difusão emergente 
do tema às crianças.

O Teatro Portátil passou por 
dez cidades do estado de São 
Paulo, com apresentações. O 
projeto é fi nanciado pelo ProAC 
- ICMS (Programa de Ação Cul-
tural), lei de incentivo à cultura 
do Governo do Estado de São 
Paulo e tem o apoio da Gerdau.Estrutura infl ável recebe o espetáculo em quatro sessões

Portal R3
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Nº NOME DO PARTICIPANTE STATUS 
PROPONENTE

SITUAÇÃO DO GRUPO 
FAMILIAR Diligências (antes da emissão do contrato)

JERRY ADRIANY DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
NOME DA MAE: LUZIA CORDEIRO DA SILVA - Regularizar 
CPF da ILZA (nome da mae) na base de dados da Receita 
Federal.

ILZA CORDEIRO DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

JISLEZ MARIA DOS SANTOS RIBEIRO Principal EM DILIGÊNCIA Incluir o nome da mãe do beneficiario junto a receita 
federal (EMILIA CEZARINA RIBEIRO)

AIRTON RIBEIRO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

3 KENY ROGESS BERNARDO Principal EM DILIGÊNCIA NOME INCORRETO NA RECEITA FEDERAL. NOME CORRETO 
KENY ROGERS BERNARDO

4 ELIANE DAS GRACAS FORTES Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar procuração ou declaração de assinatura a rogo 
devidamente assinada pelo representante ,RG e CPF do 
representante/procurador.

MAURA MARQUES DE ALMEIDA SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA

nome da mae: JOANA ALMEIDA DE SOUZA -(consta no RG) 
verificar nome da mae correto de Eriberto e regularizar o 
nome correto no RG ou no CPF. Encaminhar Certidao de 
Casamento

ERIBERTO ALMEIDA DE SOUZA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

TATIANA APARECIDA PINTO FLORIANO Principal EM DILIGÊNCIA NOME CASADA: tatiana aparecida pinto floriano / 
Regularizar o nome da beneficiaria junto a receita federal

WESLEY APARECIDO FLORIANO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

7 ELIZABETE DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA

NOME CORRETO: ELISABETE DOS SANTOS, conforme 
Certidao de Nascimento apresentada  - Regularizar CPF 
(nome) na base de dados da Receita Federal. Encaminhar 
RG, Declaração de Beneficiario e de Uniao Estavel 
preenchido com o nome correto da beneficiaria

8 DANIELLE CRISTINA REZENDE DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o nome correto DANIELLE CRISTINA 
REZENDE DOS SANTOS (conforme certidão de casamento 
com averbação do divorcio).

SILMARA MOREIRA JOAQUIM Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada> SILMARA MOREIRA JOAQUIM - 
Regularizar CPF (nome) na base de dados da Receita 
Federal.

EDVALTER JOAQUIM Cônjuge EM DILIGÊNCIA

GERTRUDES OLIVEIRA Principal EM DILIGÊNCIA

BENEFICIÁRIA É CASADA e informa que o conjuge não quer 
assinar. Para darmos andamento é necessário o envio dos 
doctos do conjuge e necessário constar a assinatura dele 
na Decl.de Beneficiario. Na declaração faltou a assinatura 
de 1 testemunha.

DEJAIR OLIVEIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

11 RAIMUNDO NONATO SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Alvará Judicial autorizando o 
curador/responsável/Tutor a realizar transação imobiliária 
em nome do representado. Documento deverá ser 
apresentado na agência BB para validação e 
cadastramento./Recebido Alvará informando que o 
requerente deve solicitar diretamente ao juizo da 
interdição o alvará para realizar a transação

TATIANE DA SILVA GOMES DE MOURA Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada: TATIANE DA SILVA GOMES DE MOURA - 
Regularizar CPF de TATIANE (nome) na base de dados da 
Receita Federal.

GERLISON JOSE GOMES DE MOURA Cônjuge EM DILIGÊNCIA
13 DIANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA Enviar copia do rg da beneficiária

DANIELE AMANDA ALVES DOS SANTOS COSTA Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

WAGNER DOS SANTOS COSTA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

ALESANGELA RAFAEL DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Declaração de Beneficiário, preenchida com os 
dados pessoais do Beneficiário e Cônjuge, conforme 
Certidão de Casamento apresentada. Enviar RG legível e 
CPF, sem emendas ou rasuras.

JOSE MOISES DOS SANTOS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SHERON DA COSTA FERMINO Principal EM DILIGÊNCIA

NOME DE CASADA: SHERON DA COSTA FERMINO - NOME 
DA MAE: ZILDA PEREIRA OLIVEIRA Regularizar CPF de 
SHERON (nome) e CPF de LEANDRO (nome da mae) na 
base de dados da Receita Federal.

LEANDRO PEREIRA FERMINO Cônjuge EM DILIGÊNCIA
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36 ANA RITA MARCONDES Principal EM DILIGÊNCIA Regularizar o nome da mãe da beneficiaria junto a receita 
federal para TEREZA MARIANO MARCONDES

JULIA MARIA DOS SANTOS GREGORIO Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar Certidão de Nascimento DA Sra. JULIA MARIA e 
certidão de casamento do Sr. ROBSON DA SILVA 
MONTEIRO e atestado de óbito.

ROBSON DA SILVA MONTEIRO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARIA GABRIELA SANTANA DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada: MARIA GABRIELA SANTANA DA SILVA - 
Regularizar CPF de MARIA (nome) na base de dados da 
Receita Federal.

PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

39 ARIOVALDO CORREIA DE ALMEIDA Principal EM DILIGÊNCIA Enviar CPF com o nome correto da genitora BENEDICTA 
CORREIA DE ALMEIDA

40 FABIANA APARECIDA DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o nome correto FABIANA APARECIDA DA 
SILVA ( conforme certidão de nascimento), Regularizar CPF 
na base de dados da Receita Federal .

PAULA MARCONDES ALVES CARDOSO Principal EM DILIGÊNCIA

Falta carimbo de confere com original, identificacao da 
prefeitura, carimbo e assinatura do funcionário 
responsável pela validação das copias  na Certidao de 
Nascimento.

FRANK JAMES SIMPLICIO SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

42 RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA FIRMINO Principal EM DILIGÊNCIA Enviar alvara judicial autorizando o tutor a realizar a 
transação imobiliária.

ANA CLAUDIA MEIRELES CORDEIRO Principal EM DILIGÊNCIA Beneficiário deverá comparecer a agencia para atualização 
cadastral - renda superior ao programa

MARCIO ANTONIO ALVES CORDEIRO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

44 MARIA LINA DA CONCEICAO SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Declaração de Beneficiário  devidamente assinada 
pelas testemunhas devidamente identificadas. Enviar RG, 
CPF, COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL  devidamente  
validado por funcionário da Prefeitura (assinado e 
identificado).

45 SUELI APARECIDA DA CONCEICAO SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
nome da mae: MARINA DA CONCEICAO SANTOS - 
Regularizar CPF (nome da mae) na base de dados da 
Receita Federal.

ELIANE VANESSA FERREIRA DE SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada: ELIANE VANESSA FERREIRA DE SOUZA 
SILVA - Regularizar CPF de ELIANE (nome) na base de 
dados da Receita Federal.

CARLOS ADRIANO ALVES DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARCOS PAULO DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar Declaração de Beneficiário contendo a renda bruta 
familiar de acordo com a soma da renda mensal dos 
beneficiários. Enviar RG legível. Orgão emissor.

VALDETE CUBA DE PAULA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALBINO Principal EM DILIGÊNCIA
O beneficiário deverá comparecer a agencia para 
atualização cadastral uma vez que consta que o mesmo 
está "falecido"

JOAO ALBINO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

49 BENEDITA FARIA DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA NOME DA MAE: EMILIA SANTOS ARANTES - Regularizar 
CPF (nome da mae) na base de dados da Receita Federal.

50 ANTONIO PASSARELO Principal EM DILIGÊNCIA nome da mae: MARIA DO CARMO - Regularizar CPF (nome 
da mae) na base de dados da Receita Federal.

ILMA MARIA PESTANA Principal EM DILIGÊNCIA
NOME DE CASADA: ILMA MARIA PESTANA DOS SANTOS - 
Regularizar CPF de ILMA (nome) na base de dados da 
Receita Federal.

VALDECI NUNES DOS SANTOS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARIA ANGELITA PRADO Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar RG E CPF, COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL 
devidamentes  validados por funcionário da Prefeitura 
(assinado e identificado).

RENATO LOPES MOREIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

53 MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOULART Principal EM DILIGÊNCIA Regularizar a data de nascimento para 26/07/1953 
conforme certidao de casamento

54 MAGNO LUCIO DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
nome da mae: MARIZIA FRANCA DA SILVA - Regularizar 
CPF (nome da mae) na base de dados da Receita Federal. 
Encaminhar Declaração de Uniao Estavel

MATHEUS ALENCAR MARCONDES DE OLIVEIR Principal EM DILIGÊNCIA

nome correto: MATEUS ALENCAR MARCONDES DE 
OLIVEIRA/Regularizar o nome da mãe da beneficiária no 
RG ( conforme certidão de nascimento é ADRIANA VIEIRA 
FERREIRA)
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Nº NOME DO PARTICIPANTE STATUS 
PROPONENTE

SITUAÇÃO DO GRUPO 
FAMILIAR Diligências (antes da emissão do contrato)

JERRY ADRIANY DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
NOME DA MAE: LUZIA CORDEIRO DA SILVA - Regularizar 
CPF da ILZA (nome da mae) na base de dados da Receita 
Federal.

ILZA CORDEIRO DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

JISLEZ MARIA DOS SANTOS RIBEIRO Principal EM DILIGÊNCIA Incluir o nome da mãe do beneficiario junto a receita 
federal (EMILIA CEZARINA RIBEIRO)

AIRTON RIBEIRO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

3 KENY ROGESS BERNARDO Principal EM DILIGÊNCIA NOME INCORRETO NA RECEITA FEDERAL. NOME CORRETO 
KENY ROGERS BERNARDO

4 ELIANE DAS GRACAS FORTES Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar procuração ou declaração de assinatura a rogo 
devidamente assinada pelo representante ,RG e CPF do 
representante/procurador.

MAURA MARQUES DE ALMEIDA SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA

nome da mae: JOANA ALMEIDA DE SOUZA -(consta no RG) 
verificar nome da mae correto de Eriberto e regularizar o 
nome correto no RG ou no CPF. Encaminhar Certidao de 
Casamento

ERIBERTO ALMEIDA DE SOUZA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

TATIANA APARECIDA PINTO FLORIANO Principal EM DILIGÊNCIA NOME CASADA: tatiana aparecida pinto floriano / 
Regularizar o nome da beneficiaria junto a receita federal

WESLEY APARECIDO FLORIANO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

7 ELIZABETE DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA

NOME CORRETO: ELISABETE DOS SANTOS, conforme 
Certidao de Nascimento apresentada  - Regularizar CPF 
(nome) na base de dados da Receita Federal. Encaminhar 
RG, Declaração de Beneficiario e de Uniao Estavel 
preenchido com o nome correto da beneficiaria

8 DANIELLE CRISTINA REZENDE DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o nome correto DANIELLE CRISTINA 
REZENDE DOS SANTOS (conforme certidão de casamento 
com averbação do divorcio).

SILMARA MOREIRA JOAQUIM Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada> SILMARA MOREIRA JOAQUIM - 
Regularizar CPF (nome) na base de dados da Receita 
Federal.

EDVALTER JOAQUIM Cônjuge EM DILIGÊNCIA

GERTRUDES OLIVEIRA Principal EM DILIGÊNCIA

BENEFICIÁRIA É CASADA e informa que o conjuge não quer 
assinar. Para darmos andamento é necessário o envio dos 
doctos do conjuge e necessário constar a assinatura dele 
na Decl.de Beneficiario. Na declaração faltou a assinatura 
de 1 testemunha.

DEJAIR OLIVEIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

11 RAIMUNDO NONATO SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Alvará Judicial autorizando o 
curador/responsável/Tutor a realizar transação imobiliária 
em nome do representado. Documento deverá ser 
apresentado na agência BB para validação e 
cadastramento./Recebido Alvará informando que o 
requerente deve solicitar diretamente ao juizo da 
interdição o alvará para realizar a transação

TATIANE DA SILVA GOMES DE MOURA Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada: TATIANE DA SILVA GOMES DE MOURA - 
Regularizar CPF de TATIANE (nome) na base de dados da 
Receita Federal.

GERLISON JOSE GOMES DE MOURA Cônjuge EM DILIGÊNCIA
13 DIANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA Enviar copia do rg da beneficiária

DANIELE AMANDA ALVES DOS SANTOS COSTA Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

WAGNER DOS SANTOS COSTA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

ALESANGELA RAFAEL DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Declaração de Beneficiário, preenchida com os 
dados pessoais do Beneficiário e Cônjuge, conforme 
Certidão de Casamento apresentada. Enviar RG legível e 
CPF, sem emendas ou rasuras.

JOSE MOISES DOS SANTOS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SHERON DA COSTA FERMINO Principal EM DILIGÊNCIA

NOME DE CASADA: SHERON DA COSTA FERMINO - NOME 
DA MAE: ZILDA PEREIRA OLIVEIRA Regularizar CPF de 
SHERON (nome) e CPF de LEANDRO (nome da mae) na 
base de dados da Receita Federal.

LEANDRO PEREIRA FERMINO Cônjuge EM DILIGÊNCIA
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17 GLAUCIA CRISTINA ANACLETO Principal EM DILIGÊNCIA nome da mae: ANGELA MARIA MONTEIRO - Regularizar 
CPF (nome da mae) na base de dados da Receita Federal.

JAZELAINE CRISTINA RODRIGUES Principal EM DILIGÊNCIA
NOME DA MAE: MARIA APARECIDA DA ROCHA 
RODRIGUES - Regularizar CPF de JAZELAINE (nome da 
mae) na base de dados da Receita Federal.

JEFFERSON LUIS ALVES Cônjuge EM DILIGÊNCIA

19 ELAINE CRISTINA CURSINO QUIRINO Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o nome correto ELAINE CRISTINA CURSINO 
QUIRINO; enviar CPF com o nome correto da genitora 
SUELY CURSINO QUIRINO;

20 SIMONE APARECIDA REZENDE DE CARVALHO Principal EM DILIGÊNCIA Enviar certidão de casamento com averbação do divórcio 
ou Declaração de ausencia fornecida pelo juiz.ç

BARBARA FERNANDA DOS SANTOS MOTTA AP Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o NOME CORRETO: BARBARA FERNANDA 
DOS SANTOS MOTTA APOLINARIO (conforme certidaão de 
casamento).

DENIS WILLIAM LEITE APOLINARIO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

LERRINE TABADA RODRIGUES MACIEL Principal EM DILIGÊNCIA
os beneficiários deverão comparecer na agencia de 
relacionamento para efetuar atualização cadastral- renda 
superior ao programa

ADILSON DE JESUS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

23 KAREN CRISTINA SALINO DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
nome após divorcio: KAREN CRISTINA SALINO DA SILVA - 
Regularizar CPF (nome) na base de dados da Receita 
Federal.

DAIANE REGINA DA SILVA ROCHA Principal EM DILIGÊNCIA

 Favor corrigir na Receita Federal Nome correto da mãe da 
beneficiária Daiane Regina (CLEUZA DE MOURA DA SILVA), 
Favor reenviar Declaração de Beneficiário, falta 
identificação e assinatura de 1 testemunha.

JONAS DA SILVA ROCHA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

25 SUELI DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA Encaminhar RG com o nome da mae correta (GERALDA 
MARIA LUIZA)

PRISCILA GARCIA DE ANDRADE Principal EM DILIGÊNCIA Encaminhar Certidao de Nascimento de PRISCILA completo 
e legivel (sem emendas e rasuras)

ADRIANO MOREIRA DE SOUZA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

27 APARECIDA ISABEL CELESTINO DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
NOME APÓS SEPARACAO: APARECIDA ISABEL CELESTINO - 
Regularizar CPF (nome) na base de dados da Receita 
Federal.

ANGELA MARIA GONCALVES DE SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA Enviar Certidão de Nascimento ou Casamento e 
Declaração de Uniao Estavel

CARLOS EDUARDO DE SOUZA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

DAIANE APARECIDA DE JESUS DA CONCEICAO Principal EM DILIGÊNCIA Enviar CPF com o nome correto: DAIANE APARECIDA DE 
JESUS da CONCEICAO conforme certidão de  casamento.

PEDRO BATISTA DA CONCEICAO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

30 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO Principal EM DILIGÊNCIA

nome após separacao: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO -
Regularizar CPF (nome) na base de dados da Receita 
Federal. Falta carimbo de confere com original, 
identificacao da prefeitura, carimbo e assinatura do 
funcionário responsável pela validação das copias  no 
verso da Certidao de Casamento com averbacao da 
separacao.

JULIANA DE OLIVEIRA LEITE Principal EM DILIGÊNCIA Beneficiários deverão comparecer à agência para 
atualização cadastral - Renda superior ao programa.

EDUARDO LUDO MULAREKS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

32 ROSANA RODRIGUES MOREIRA Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. A 
Beneficiaria devera comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

33 CLAUDINEIA DOS SANTOS RIBEIRO Principal EM DILIGÊNCIA
/Regularizar o nome da mãe junto a receita federal 
conforme certidao de nascimento MARIA CECILIA DOS 
SANTOS

34 JOSE PEDRO DA FONSECA Principal EM DILIGÊNCIA
nome correto: JOSE PEDRO FONSECA -  nome da mae: 
MARIA JOANA DA FONSECA - Regularizar CPF (nome da 
mae) na base de dados da Receita Federal.

35 BENEDITO MOREIRA CESAR NETO Principal EM DILIGÊNCIA

NOME CORRETO: BENEDITO MOREIRA CESAR NETO - 
NOME DA MAE: MARIA FELISBINA DOS SANTOS - 
Regularizar CPF (nome E nome da mae) na base de dados 
da Receita Federal. Encaminhar Declaração de Beneficiario 
e de Uniao Estavel preenchido com o nome correto do 
beneficiario
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THAIS VIEIRA FERREIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

ANA ZELANDIA REIS DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar Declaração de União Estável contendo estado civil 
correto: ANA ZELANDIA - solteira, CRISTIAN ROBERTO -
divorciado.

CRISTIAN ROBERTO SOARES DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

PATRICIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

FERNANDO DENILSON SALGADO DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

58 ONEIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Principal EM DILIGÊNCIA Reenviar copia do rg legivel no campo orgao emissor

MARILIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
NOME DE CASADA: MARILIA CONCEICAO DA SILVA 
SANTOS - Regularizar CPF de MARILIA (nome) na base de 
dados da Receita Federal.

ROBERTO DOS SANTOS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

JOANA DARC DE OLIVEIRA FELIPE Principal EM DILIGÊNCIA

BENEFICIARIA INFORMA CONVIVER EM UNIÃO ESTAVEL E 
QUE O COMPANHEIRO NÃO QUER ASSINAR/Necessário o 
envio da Declaração de beneficiario e Decl.positiva de 
união estavel assinada pelo companheiro/Enviar certidao 
de casamento com averbação do divorcio em nome do 
Sr.Francisco

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA
MICAELE DE OLIVEIRA COELHO Principal EM DILIGÊNCIA Enviar Declaração de Ausência de próprio punho.
BRENDON STONY ALVES Cônjuge EM DILIGÊNCIA

62 JOSE BENEDITO MATIAS Principal EM DILIGÊNCIA
 NOME CORRETO: JOSE BENEDITO MATIAS  - NOME DA 
MAE: GERALDA MATIAS - Regularizar CPF (nome E nome 
da mae) na base de dados da Receita Federal.

63 PAMELA DANTAS DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

nome após divorcio: PAMELA DANTAS MOTA - nome da 
MAE: VERONICA DA SILVA DANTAS MOTA - Regularizar 
CPF (nome E nome da mae) na base de dados da Receita 
Federal.

ROSEANA APARECIDA DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
Encaminhar o formulário PPE - Pessoa Politicamente 
Exposta em nome de Ronald devidamente preenchida e 
assinada..

RONALD ISAAC OLIVEROS ZURITA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

65 CARLOS ROBERTO ALVES DE AQUINO Principal EM DILIGÊNCIA .Apresentar procuração original na agência do BB para 
validação e cadastramento

66 LINDINALVA VIANA CAMELLO Principal EM DILIGÊNCIA

NOME CORRETO: LINDINALVA VIANA CAMELLO - NOME 
DA MAE: ROZANA VIANA CAMELLO - Regularizar CPF 
(nome E nome da mae) na base de dados da Receita 
Federal. Renda superior ao permitido no programa MCMV. 
A Beneficiaria devera comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

67 JUCIMARA DA SILVA BARBOSA Principal EM DILIGÊNCIA
nome da mae: LUCIANA IZABEL DA SILVA SANTOS - 
Regularizar CPF (nome da mae) na base de dados da 
Receita Federal.

68 PATRICIA FERNANDA AKAHANE RIBEIRO DE FR Principal EM DILIGÊNCIA
Beneficiária não atende ao critério de seleção do 
municipio, conforme Procuração recepcionada reside em 
outro país (Japão).

MARIANA LEMES CEZAR SIMOES Principal EM DILIGÊNCIA

Encaminhar  Declaração de Beneficiario tendo como 
responsavel familiar a beneficiaria: MARIANA LEMES 
CEZAR SIMOES, Certidao de Nascimento de DIEGO 
completo e legivel (sem emendas e rasuras), Declaração 
de Uniao Estavel sem rasuras

DIEGO TAVARES DE FRANCA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

ANA PAULA SOARES HONORATO Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar CPF com o nome correto : ANA PAULA SOARES 
HONORATO; Enviar  Procuração Pública, com poderes para 
“assinar contratos” e “alienar bens”,  RG e CPF do 
procurador do conjuge. Enviar documentação de CELSO 
SOARES DA SILVA. Reenviar declaração de beneficiário 
assinada pela beneficiária e pelo representante do 
conjuge.

CELSO SOARES DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARIA DO ALIVIO SANTOS TEIXEIRA Principal EM DILIGÊNCIA Apresentar procuração original na agência do BB para 
validação e cadastramento

JOSE DE LIMA TEIXEIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA
71
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A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba torna público o EDITAL DE ÚLTIMA CONVOCAÇÃO dos candidatos sorteados do Empreendimento Bem 
Viver – 1536 apartamentos Bairro do Araretama – que ainda tem pendência documental conforme solicitação feita pelo Agente 

Financeiro responsável pelo Empreendimento – Banco do Brasil.
Todos os esforços de localização (via telefone/cartas/visitas nas residências) foram infrutíferos, razão pela qual convocamos os constantes da 

lista a comparecer EM CARÁTER DE URGÊNCIA até o DIA 20 DE NOVEMBRO na Secretaria de Habitação para providenciar a regularização.
Informamos que conforme Portaria nº 412 de 06/08/2015 do Ministério das Cidades, responsável pelo

 “Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 1 NOTIFICAMOS QUE O NÃO COMPARECIMENTO, CONFORME CONVOCAÇÃO ACIMA IMPLICARÁ 
NA EXCLUSÃO SUMÁRIA DO CANDIDATO DO REFERIDO PROGRAMA.

Dr. Marcus Vinícius Faria de Carvalho

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

(continua)

10 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2017



Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2017 Tribuna do Norte 11

72 JOSE FRANCISCO SALES FILHO Principal EM DILIGÊNCIA nome da mae: MARIA TERESA SALES - Regularizar CPF 
(nome da mae) na base de dados da Receita Federal.

JULIANA APARECIDA DE JESUS CUNHA Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada: JULIANA APARECIDA DE JESUS CUNHA - 
Regularizar CPF de Juliana (nome) na base de dados da 
Receita Federal.

FELIPE DA CUNHA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARIA JOSE LOURENCO GONCALVES DE OLIV Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o nome correto MARIA JOSÉ LOURENÇO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA(conforme certidão de 
casamento)

ROGERIO LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SILVANA ALVES COSTA Principal EM DILIGÊNCIA Enviar Atestado medico completo e legível (nome e crm do 
médico ilegíveis).

RICARDO LUIZ ROSA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

LARISSA DE OLIVEIRA WATANABE Principal EM DILIGÊNCIA

Falta carimbo de confere com original, identificacao da 
prefeitura, carimbo e assinatura do funcionário 
responsável pela validação das copias  no RG, CPF e 
Certidao de Casamento.

HELCIO FRANCISCO SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SIMONE MARIA CORREIA DE LIMA FRANCELLI Principal EM DILIGÊNCIA

nome de casada: SIMONE MARIA CORREIA DE LIMA 
FRANCELLINO - Regularizar CPF (nome) na base de dados 
da Receita Federal. Encaminhar RG de Simone com o 
nome correto e Declaração de Beneficiario preenchido 
com o nome correto da beneficiaria

WESLEI DIEGO FRANCELLINO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SILVIA MOREIRA CUSTODIO Principal EM DILIGÊNCIA

nome de casada> SILVIA MOREIRA E MOREIRA - Renda 
superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

LUIS FERNANDO MOREIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

79 MARIA APARECIDA DO AMARAL Principal EM DILIGÊNCIA Enviar o  atestado de óbito do sr.Edelso Liberato da silva, 
sem emendas ou rasuras, legível.

MARIA KATIA RODRIGUES ALVES Principal EM DILIGÊNCIA  Enviar copia do RG e CPF do beneficiario.
BENEDITO LUCIANO ALVES Cônjuge EM DILIGÊNCIA

JENIFFER BRAZ DA SILVA CORREIA Principal EM DILIGÊNCIA

NOME CORRETO: JULIO CESAR CORREIA - NOME DA MAE: 
TERESA APARECIDA FERREIRA CORREIA - Regularizar CPF 
de JULIO (nome da mae) na base de dados da Receita 
Federal.

JULIO CESAR CORREA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO Principal EM DILIGÊNCIA Reenviar certidao de nascimento dos beneficiarios 
completa sem cortes (faltou a assinatura do tabelião)

LUIZ ALBERTO DE CARVALHO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

PRISCILA CONTE DE LACERDA MESQUITA Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

CARLOS EDUARDO DE LACERDA MESQUITA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SUZANA DE FATIMA IZIDORO Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar Declaração de Beneficiário contendo a renda bruta 
familiar de acordo com a soma da renda mensal dos 
beneficiários.

HENRIQUE ALVES Cônjuge EM DILIGÊNCIA

AUZENEIDE NUNES SCANDOLA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Certidão de Casamento completa e legível, sem 
emendas  ou rasuras.Reenviar Declaração de beneficiário 
assinado pelo beneficiário e pelo representante do 
conjuge.Enviar Procuração pública com poderes "assinar 
contratos" e "alienar bens" para representar o beneficiário 
recluso.

JOSE ATILIO SCANDOLA JUNIOR Cônjuge EM DILIGÊNCIA

86 VALDO RODRIGUES DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
Apresentar procuração original ou cópia autenticada na 
agência do BB para validação e cadastramento e posterior 
envio ao CENOP.

PRISCILA RODRIGUES MARTINS DE ABREU Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

JOSE MEDEIROS BRAGA SOBRINHO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

NEIDE RODRIGUES MONTEIRO Principal EM DILIGÊNCIA Enviar CPF com o nome correto NEIDE RODRIGUES 
MONTEIRO.

JOSE PAULO MONTEIRO Cônjuge EM DILIGÊNCIA
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Nº NOME DO PARTICIPANTE Proponente SITUAÇÃO DO GRUPO 
FAMILIAR Diligências (antes da emissão do contrato)

1 JESSICA VIEIRA SATURNINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1165,00 (conforme informado pela 
beneficiária)

ZENILDA PEREIRA DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF

Enviar certidão de casamento com averbação 
do divórcio. Revalidar cadastro na CEF para 

exclusao do companheiro conforme Declaração 
Negativa de União Estável apresentada.

CLAYTON JOSE DOS SANTOS MIRANDA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

3 KAROLINE RIBEIRO DO NASCIMENTO DOS 
SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na CEF para informar a renda correta 
R$ 1.506,38 (conforme informado pela 

beneficiária) E INCLUSÃO DO CÔNJUGE 
GIVAN FRANCISCO DOS SANTOS/CPF 

216.055.738.-25

4 MARCOS VINICIUS GONCALVES TANA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para incluir o conjuge HELOA 

FRANCIELLE CASTRO TANA/CPF 
405.712.488-88

5 ELZA TERESINHA LOPES DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF

 "Revalidar na CEF para informar a renda 
correta R$937,00 (conforme informado pela 
beneficiária)" Enviar certidao de casamento 

com averbação do divorcio ou Declaração de 
ausencia fornecida pelo juiz ou Ministério 

Público e Favor enviar Declaração de União 
Estável.

MARIA JOSE DE FRANCA EUGENIO Principal REVALIDAR NA CEF

Regularizar CPF de Gilberto (nome da mãe) na 
Receita Federal - nome correto: GONÇALINA 

MARIA DE ALVARENGA EUGENIO. Revalidar 
na CEF regularizar o CPF correto da 

Beneficiária Maria Jose n. 046.639.118-89.

GILBERTO APARECIDO EUGENIO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

7 CLARICE BALBO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$937,00 (conforme declarado  pela 
beneficiária(o))/

TALITA MARA NOGUEIRA PAULINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

BRUNO HENRIQUE MENDES BRITO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

LUCY HELENA LEANDRO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada

ANTONIO CARLOS DO PRADO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ROSELI APARECIDDA MOREIRA 
RODRIGUES Principal REVALIDAR NA CEF

NOME CORRETO: ROSELI APARECIDA 
MOREIRA. Revalidar cadastro na CEF para 
exclusão do cônjuge, conforme Certidão de 

Casamento averbada com divórcio.
FRANCISCO RODRIGUES FILHO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

11 CRISTINA PERSIA CAMILLO Principal REVALIDAR NA CEF Revalidar na cef para corrigir o cpf para 
978.286.888-49

HELOISA GABRIEL Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

MARCONDES VIEIRA DE SOUZA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

13 IRACELMA BIBIANO CHAVES Principal REVALIDAR NA CEF

REVALIDAR PARA INCLUSÃO DO CÔNJUGE/ 
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1352,19 (conforme informado pela 
beneficiária)

ROSANA GOMES DOS SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1279,00  (conforme declarado  pelos 
beneficiáriarios).

MAURO APARECIDO DOS SANTOS Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ANA MARIA DE SOUZA SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

FERNANDO RAMOS SALES Cônjuge REVALIDAR NA CEF

IRENE COSTA LIMA DINIZ Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na cef para informar a renda correta 
R$1.237,00 conforme declarado. Regularizar 

incluindo o nome da mãe do beneficiario junto a 
receita federal JANDYRA GOMES DINIZ e 

arrumar o nome do conjuge beneficiário 
correto: MARCO ANTONIO DINIZ.

MARCO ANTONIO DINIZ Cônjuge REVALIDAR NA CEF

17 RAFAELA BRAGA LEITE DE JESUS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para inclusao do 
companheiro (ALEXANDRE SILVA BATISTA 

DE JESUS - 338.365.568-71)

KELLY CRISTINA DA SILVA LEITE DE SOUZA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para excluir o conjuge em 

virtude do divorcio e informar a renda correta 
de R$1.600,00 conforme declarado
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Nº NOME DO PARTICIPANTE Proponente SITUAÇÃO DO GRUPO 
FAMILIAR Diligências (antes da emissão do contrato)

1 JESSICA VIEIRA SATURNINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1165,00 (conforme informado pela 
beneficiária)

ZENILDA PEREIRA DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF

Enviar certidão de casamento com averbação 
do divórcio. Revalidar cadastro na CEF para 

exclusao do companheiro conforme Declaração 
Negativa de União Estável apresentada.

CLAYTON JOSE DOS SANTOS MIRANDA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

3 KAROLINE RIBEIRO DO NASCIMENTO DOS 
SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na CEF para informar a renda correta 
R$ 1.506,38 (conforme informado pela 

beneficiária) E INCLUSÃO DO CÔNJUGE 
GIVAN FRANCISCO DOS SANTOS/CPF 

216.055.738.-25

4 MARCOS VINICIUS GONCALVES TANA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para incluir o conjuge HELOA 

FRANCIELLE CASTRO TANA/CPF 
405.712.488-88

5 ELZA TERESINHA LOPES DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF

 "Revalidar na CEF para informar a renda 
correta R$937,00 (conforme informado pela 
beneficiária)" Enviar certidao de casamento 

com averbação do divorcio ou Declaração de 
ausencia fornecida pelo juiz ou Ministério 

Público e Favor enviar Declaração de União 
Estável.

MARIA JOSE DE FRANCA EUGENIO Principal REVALIDAR NA CEF

Regularizar CPF de Gilberto (nome da mãe) na 
Receita Federal - nome correto: GONÇALINA 

MARIA DE ALVARENGA EUGENIO. Revalidar 
na CEF regularizar o CPF correto da 

Beneficiária Maria Jose n. 046.639.118-89.

GILBERTO APARECIDO EUGENIO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

7 CLARICE BALBO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$937,00 (conforme declarado  pela 
beneficiária(o))/

TALITA MARA NOGUEIRA PAULINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

BRUNO HENRIQUE MENDES BRITO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

LUCY HELENA LEANDRO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada

ANTONIO CARLOS DO PRADO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ROSELI APARECIDDA MOREIRA 
RODRIGUES Principal REVALIDAR NA CEF

NOME CORRETO: ROSELI APARECIDA 
MOREIRA. Revalidar cadastro na CEF para 
exclusão do cônjuge, conforme Certidão de 

Casamento averbada com divórcio.
FRANCISCO RODRIGUES FILHO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

11 CRISTINA PERSIA CAMILLO Principal REVALIDAR NA CEF Revalidar na cef para corrigir o cpf para 
978.286.888-49

HELOISA GABRIEL Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

MARCONDES VIEIRA DE SOUZA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

13 IRACELMA BIBIANO CHAVES Principal REVALIDAR NA CEF

REVALIDAR PARA INCLUSÃO DO CÔNJUGE/ 
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1352,19 (conforme informado pela 
beneficiária)

ROSANA GOMES DOS SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1279,00  (conforme declarado  pelos 
beneficiáriarios).

MAURO APARECIDO DOS SANTOS Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ANA MARIA DE SOUZA SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

FERNANDO RAMOS SALES Cônjuge REVALIDAR NA CEF

IRENE COSTA LIMA DINIZ Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na cef para informar a renda correta 
R$1.237,00 conforme declarado. Regularizar 

incluindo o nome da mãe do beneficiario junto a 
receita federal JANDYRA GOMES DINIZ e 

arrumar o nome do conjuge beneficiário 
correto: MARCO ANTONIO DINIZ.

MARCO ANTONIO DINIZ Cônjuge REVALIDAR NA CEF

17 RAFAELA BRAGA LEITE DE JESUS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para inclusao do 
companheiro (ALEXANDRE SILVA BATISTA 

DE JESUS - 338.365.568-71)

KELLY CRISTINA DA SILVA LEITE DE SOUZA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para excluir o conjuge em 

virtude do divorcio e informar a renda correta 
de R$1.600,00 conforme declarado
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Nº NOME DO PARTICIPANTE Proponente SITUAÇÃO DO GRUPO 
FAMILIAR Diligências (antes da emissão do contrato)

1 JESSICA VIEIRA SATURNINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1165,00 (conforme informado pela 
beneficiária)

ZENILDA PEREIRA DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF

Enviar certidão de casamento com averbação 
do divórcio. Revalidar cadastro na CEF para 

exclusao do companheiro conforme Declaração 
Negativa de União Estável apresentada.

CLAYTON JOSE DOS SANTOS MIRANDA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

3 KAROLINE RIBEIRO DO NASCIMENTO DOS 
SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na CEF para informar a renda correta 
R$ 1.506,38 (conforme informado pela 

beneficiária) E INCLUSÃO DO CÔNJUGE 
GIVAN FRANCISCO DOS SANTOS/CPF 

216.055.738.-25

4 MARCOS VINICIUS GONCALVES TANA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para incluir o conjuge HELOA 

FRANCIELLE CASTRO TANA/CPF 
405.712.488-88

5 ELZA TERESINHA LOPES DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF

 "Revalidar na CEF para informar a renda 
correta R$937,00 (conforme informado pela 
beneficiária)" Enviar certidao de casamento 

com averbação do divorcio ou Declaração de 
ausencia fornecida pelo juiz ou Ministério 

Público e Favor enviar Declaração de União 
Estável.

MARIA JOSE DE FRANCA EUGENIO Principal REVALIDAR NA CEF

Regularizar CPF de Gilberto (nome da mãe) na 
Receita Federal - nome correto: GONÇALINA 

MARIA DE ALVARENGA EUGENIO. Revalidar 
na CEF regularizar o CPF correto da 

Beneficiária Maria Jose n. 046.639.118-89.

GILBERTO APARECIDO EUGENIO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

7 CLARICE BALBO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$937,00 (conforme declarado  pela 
beneficiária(o))/

TALITA MARA NOGUEIRA PAULINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

BRUNO HENRIQUE MENDES BRITO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

LUCY HELENA LEANDRO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada

ANTONIO CARLOS DO PRADO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ROSELI APARECIDDA MOREIRA 
RODRIGUES Principal REVALIDAR NA CEF

NOME CORRETO: ROSELI APARECIDA 
MOREIRA. Revalidar cadastro na CEF para 
exclusão do cônjuge, conforme Certidão de 

Casamento averbada com divórcio.
FRANCISCO RODRIGUES FILHO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

11 CRISTINA PERSIA CAMILLO Principal REVALIDAR NA CEF Revalidar na cef para corrigir o cpf para 
978.286.888-49

HELOISA GABRIEL Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

MARCONDES VIEIRA DE SOUZA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

13 IRACELMA BIBIANO CHAVES Principal REVALIDAR NA CEF

REVALIDAR PARA INCLUSÃO DO CÔNJUGE/ 
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1352,19 (conforme informado pela 
beneficiária)

ROSANA GOMES DOS SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1279,00  (conforme declarado  pelos 
beneficiáriarios).

MAURO APARECIDO DOS SANTOS Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ANA MARIA DE SOUZA SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

FERNANDO RAMOS SALES Cônjuge REVALIDAR NA CEF

IRENE COSTA LIMA DINIZ Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na cef para informar a renda correta 
R$1.237,00 conforme declarado. Regularizar 

incluindo o nome da mãe do beneficiario junto a 
receita federal JANDYRA GOMES DINIZ e 

arrumar o nome do conjuge beneficiário 
correto: MARCO ANTONIO DINIZ.

MARCO ANTONIO DINIZ Cônjuge REVALIDAR NA CEF

17 RAFAELA BRAGA LEITE DE JESUS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para inclusao do 
companheiro (ALEXANDRE SILVA BATISTA 

DE JESUS - 338.365.568-71)

KELLY CRISTINA DA SILVA LEITE DE SOUZA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para excluir o conjuge em 

virtude do divorcio e informar a renda correta 
de R$1.600,00 conforme declarado
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DIOGO HENRIQUE DE SOUZA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

19 MARRIETE DA SILVA FIRMINO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$1078,00 (conforme declarado  pela 
beneficiária(o))

FERNANDA RAMOS DOS SANTOS Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na cef para excluir o companheiro e 
incluir MARIA FERNANDA DE JESUS 

RIBEIRO/CPF 479.959.388-96/Regularizar o 
nome da mãe da Sra Fernanda junto a receita 

federal para MARIA APARECIDA RAMOS 
PEREIRA

LUCAS FERRAZ DA SILVA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

21 JOSE BAILAN Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar para inclusao do conjuge (ELIANA 
APARECIDA BAILAN, CPF 329.699.868-33, 

conforme certidão de casamento)

22 ISABELLA PATRICIA CORREA DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para inclusao do 
companheiro: FREDERICO FFERREIRA DA 

SILVA CPF 044124495-56

REGINA CRISTINA DE JESUS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$1.400,00 (conforme declarado  pela 
beneficiária).

JOSE REGINALDO DA SILVA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

24 ANDREA APARECIDA MORETTO Principal REVALIDAR NA CEF

Revalidar na CEF para informar a renda correta 
R$1.520,00 (conforme informado pela 

beneficiária) E  inclusao do companheiro 
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA - CPF: 

152523508-76

JAQUELINE DIAS Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 937,00 (conforme informado pela 
beneficiária).

MARCO HIROSHI PEREIRA TAMARI Cônjuge REVALIDAR NA CEF

ADRIANA APARECIDA ANACLETO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

MARCIO JOSE RODRIGUES Cônjuge REVALIDAR NA CEF

MARIA JOSE RANDIS FRANCISCO Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar cadastro na CEF para exclusao do 

companheiro conforme Declaração Negativa de 
União Estável apresentada.

WELLITON GERMANO DE ARAUJO Cônjuge REVALIDAR NA CEF

28 NICKOLLE EVELLYN SALGADO ANDRADE Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na CEF para informar a renda correta 

R$ 1554,82 (conforme declarado  pela 
beneficiária)

MARIA AUXILIADORA PEREIRA Principal REVALIDAR NA CEF
"Revalidar na CEF para informar a renda 

correta R$1.800,00 (conforme informado pela 
beneficiária)"

JOSE ANTONIO DA SILVA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

MARIA APARECIDA DE MELO ROSA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para exclusão da Sra Maria 

Aparecida de Melo Rosa, em virtude do 
falecimento

LUIZ CARLOS ROSA Cônjuge REVALIDAR NA CEF

31 ELIANA CORREIA BERTO Principal REVALIDAR NA CEF

O beneficiário recluso deverá constar no 
 Relatório CEF (cadunico)

Reenviar Declaração de beneficiário assinado 
pelo beneficiário e pelo representante do 

 conjuge
Enviar Procuração pública com poderes 
"assinar contratos" e "alienar bens" para 

representar o beneficiário recluso.

32 CRISTIANO TEODORO DA SILVA Principal REVALIDAR NA CEF
Revalidar na cef para incluir o conjuge 
BEATRIZ CAROLINE LEANDRO DA 

SILVA/CPF 449.838.028-27
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89 KELLEN CRISTINA DE GODOI Principal EM DILIGÊNCIA
nome da mae: MARIA ALBERTINA DE FREITAS GODOI - 
Regularizar CPF (nome da mae) na base de dados da 
Receita Federal.

LIDIANE SILVA DE SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA

NOME DA MAE: MARIA DE LURDES SALGADO DA SILVA e 
CARMELLA NOGUEIRA MATEUS - Regularizar CPF de 
LIDIANE e de JOSE (nome da mae) na base de dados da 
Receita Federal.

JOSE AUGUSTO MATEUS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

90

Nº NOME DO PARTICIPANTE STATUS 
PROPONENTE

SITUAÇÃO DO GRUPO 
FAMILIAR Diligências (antes da emissão do contrato)

JERRY ADRIANY DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA
NOME DA MAE: LUZIA CORDEIRO DA SILVA - Regularizar 
CPF da ILZA (nome da mae) na base de dados da Receita 
Federal.

ILZA CORDEIRO DA SILVA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

JISLEZ MARIA DOS SANTOS RIBEIRO Principal EM DILIGÊNCIA Incluir o nome da mãe do beneficiario junto a receita 
federal (EMILIA CEZARINA RIBEIRO)

AIRTON RIBEIRO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

3 KENY ROGESS BERNARDO Principal EM DILIGÊNCIA NOME INCORRETO NA RECEITA FEDERAL. NOME CORRETO 
KENY ROGERS BERNARDO

4 ELIANE DAS GRACAS FORTES Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar procuração ou declaração de assinatura a rogo 
devidamente assinada pelo representante ,RG e CPF do 
representante/procurador.

MAURA MARQUES DE ALMEIDA SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA

nome da mae: JOANA ALMEIDA DE SOUZA -(consta no RG) 
verificar nome da mae correto de Eriberto e regularizar o 
nome correto no RG ou no CPF. Encaminhar Certidao de 
Casamento

ERIBERTO ALMEIDA DE SOUZA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

TATIANA APARECIDA PINTO FLORIANO Principal EM DILIGÊNCIA NOME CASADA: tatiana aparecida pinto floriano / 
Regularizar o nome da beneficiaria junto a receita federal

WESLEY APARECIDO FLORIANO Cônjuge EM DILIGÊNCIA

7 ELIZABETE DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA

NOME CORRETO: ELISABETE DOS SANTOS, conforme 
Certidao de Nascimento apresentada  - Regularizar CPF 
(nome) na base de dados da Receita Federal. Encaminhar 
RG, Declaração de Beneficiario e de Uniao Estavel 
preenchido com o nome correto da beneficiaria

8 DANIELLE CRISTINA REZENDE DOS SANTOS Principal EM DILIGÊNCIA
Enviar CPF com o nome correto DANIELLE CRISTINA 
REZENDE DOS SANTOS (conforme certidão de casamento 
com averbação do divorcio).

SILMARA MOREIRA JOAQUIM Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada> SILMARA MOREIRA JOAQUIM - 
Regularizar CPF (nome) na base de dados da Receita 
Federal.

EDVALTER JOAQUIM Cônjuge EM DILIGÊNCIA

GERTRUDES OLIVEIRA Principal EM DILIGÊNCIA

BENEFICIÁRIA É CASADA e informa que o conjuge não quer 
assinar. Para darmos andamento é necessário o envio dos 
doctos do conjuge e necessário constar a assinatura dele 
na Decl.de Beneficiario. Na declaração faltou a assinatura 
de 1 testemunha.

DEJAIR OLIVEIRA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

11 RAIMUNDO NONATO SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Alvará Judicial autorizando o 
curador/responsável/Tutor a realizar transação imobiliária 
em nome do representado. Documento deverá ser 
apresentado na agência BB para validação e 
cadastramento./Recebido Alvará informando que o 
requerente deve solicitar diretamente ao juizo da 
interdição o alvará para realizar a transação

TATIANE DA SILVA GOMES DE MOURA Principal EM DILIGÊNCIA
nome de casada: TATIANE DA SILVA GOMES DE MOURA - 
Regularizar CPF de TATIANE (nome) na base de dados da 
Receita Federal.

GERLISON JOSE GOMES DE MOURA Cônjuge EM DILIGÊNCIA
13 DIANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA Principal EM DILIGÊNCIA Enviar copia do rg da beneficiária

DANIELE AMANDA ALVES DOS SANTOS COSTA Principal EM DILIGÊNCIA
Renda superior ao permitido no programa MCMV. Os 
Beneficiarios deverao comparecer a Agencia de 
Relacionamento para atualizar dados cadastrais

WAGNER DOS SANTOS COSTA Cônjuge EM DILIGÊNCIA

ALESANGELA RAFAEL DA SILVA Principal EM DILIGÊNCIA

Enviar Declaração de Beneficiário, preenchida com os 
dados pessoais do Beneficiário e Cônjuge, conforme 
Certidão de Casamento apresentada. Enviar RG legível e 
CPF, sem emendas ou rasuras.

JOSE MOISES DOS SANTOS Cônjuge EM DILIGÊNCIA

SHERON DA COSTA FERMINO Principal EM DILIGÊNCIA

NOME DE CASADA: SHERON DA COSTA FERMINO - NOME 
DA MAE: ZILDA PEREIRA OLIVEIRA Regularizar CPF de 
SHERON (nome) e CPF de LEANDRO (nome da mae) na 
base de dados da Receita Federal.

LEANDRO PEREIRA FERMINO Cônjuge EM DILIGÊNCIA
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502496-29.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Paulo Roberto do Nascimento

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do 
Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente 
edital de CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 
expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) 
move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais 
nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na 
forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Paulo Roberto do Nascimento
Documentos da Executada: CPF: 030.944.248-64
Execução Fiscal nº: 1502496-29.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:18486 
Valor da Dívida: R$1.918,03

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 
15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502512-80.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Eliana Correa da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira 
de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital 
de CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido 
com prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes 
de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de 
mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.

Executada: Eliana Correa da Silva
Documentos da Executada: CPF: 199.084.118-02
Execução Fiscal nº: 1502512-80.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/15
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 18633
Valor da Dívida: R$ 1.758,26
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 
de agosto de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502536-11.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: C.r.a.-comercio de Produtos Agropecuarios Ltda e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de 
Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com 
prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-
se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos 
encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na 
forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados 
bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Carlos Alberto Pereira da Costa, Ieda Maria Pereira da Costa, 
C.r.a.-comercio de Produtos Agropecuarios Ltda
Documentos da Executada: CPF: 613.408.806-44, OAB: 204602/SP, RG: 
20.759.256-1, CPF: 086.063.628-32, CNPJ: 08.212.700/0001-51
Execução Fiscal nº: 1502536-11.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 18991
Valor da Dívida: R$ 1.386,25
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de 
agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502548-25.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Vilma Ramos da Silva Cadastros Me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de 
Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com 
prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-
se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos 
encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na 
forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados 
bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Vilma Ramos da Silva, Vilma Ramos da Silva Cadastros Me
Documentos da Executada: CPF: 730.033.448-20, CNPJ: 08.306.006/0001-01
Execução Fiscal nº: 1502548-25.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/15
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 19090
Valor da Dívida: R$ 831,28
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de 
agosto de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA 

A Associação dos Produtores Ecológicos de Pinda-
monhangaba - APEP, com sede e foro na Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, através de 

sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presiden-
te, convoca através do presente edital, todos os Associados para, em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ter início em 13 de 
dezembro de 2017, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14 ho-
ras e 30 minutos em segunda e última convocação, a ser realizada no 
Auditório da CATI - Regional Pindamonhangaba, à Rua Av. Benedito 
Ribeiro da Cunha, Bairro Alto do Cardoso, cidade de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo – CEP:12410-770, deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 

• Apreciação e votação do relatório do balanço de contas da diretoria e 
parecer do conselho fiscal o ano de 2016;
• Votação de reajuste taxa de mensalidade;
• Divulgação lista dos associados atuais;
• Assuntos de interesse geral.

Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2017.

Cláudio Salgado de Macedo
Presidente

Associação dos Produtores Ecológicos de Pindamonhangaba - APEP

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos 
Administrativos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto 
do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2017 (PMP 22920/2017) – 
reabertura 
Para “aquisição de materiais de expediente a fim de atender aos diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 30/11/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 (PMP 33400/2017) 
Para “aquisição de lanches e produtos perecíveis para reuniões educativas 
com pacientes nas Unidades Básicas de Saúde e PSF Programa Saúde da 
Família e Campanhas de Vacinação e Educativas”, com entrega dos envelopes 
até dia 29/11/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 156/2017 (PMP 33414/2017) 
Para “aquisição de óleos automotivos a serem aplicados nas máquinas e 
caminhões, visando atender as necessidades de manutenção e conservação 
da frota municipal, conforme especificações, condições e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 
29/11/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 184/2016 (PMP 18073/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 18/10/2017, ao contrato 222/2016, que 
cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de assistência técnica com fornecimento de peças, suprimentos, consumíveis 
novos (para equipamentos da marca canon de propriedade da Prefeitura) 
instalados nos prédios e unidades escolares da Secretaria de Educação”, 
para prorrogação até 25/10/2018, assinando pela contratante o Sr Julio Cesar 
Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Locsim Locação de Máquinas 
Equipamentos e Sistema Ltda, o Sr Isaias Carlos de Moura. 

PREGÃO Nº 128/2017 (PMP 28436/2017) 
Foi firmado o contrato 096/2017, de 08/11/2017, para “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em sessões de oxigenoterapia 
em câmara hiperbárica”, no valor de R$ 74.676,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Clínica Hiperbárica Taubaté Ltda, a Sra 
Pamela Carla Galvão Fogliene, por procuração. 

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/2017  

A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes da 

Sociedade Civil informa a todos os interessados que os recursos interpostos pela 

União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba e pela 

Fundação José Carlos da Rocha foram indeferidos. Segue a lista final dos 

candidatos habilitados ao processo eleitoral: 
 

Instituição Representantes 

1. ACCI “Cônego Nestor José de 
Azevedo 

Ana Gilda Ferraz 

Geni da Cunha 

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 

(continuação)
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 15ª 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 “15ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Leitura e Aprovação de Ata; 
 Leitura e estudo das Resoluções 01/2009, 02/2010, 15/2012 e 16/2012 ; 
  Andamento no assunto sobre a convocação dos projetos em execução, 

para renovação em 2018 e dos projetos do banco para apresentação de 
atualização; 

 Informes gerais. 
 

Data:  21/11/2017 (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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Portaria nº 03/2017 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 classificatória dos docentes da Rede Municipal de Ensino será publicada dia 14/11/2017, 
no site oficial da Prefeitura Municipal, www.pindamonhangaba.sp.gov.br, e no Jornal Tribuna 
do Norte.  

II- As vagas iniciais, definidas 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 oficial 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 verifique equívocos ou inconsistência 
nos dados.  

VI- A publicação das inscrições deferidas e indeferidas, será no dia 24/11/2017, no site oficial 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. 
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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 oficial 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 
oficial 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 fixado suas sedes de exercício em anos anteriores e que 
optarem por participar do processo.  
 
 
DA CLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 5º A classificação 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- Classificação 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. 
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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, definido conforme orientação da circular nº 001/2017, 
do Departamento de Educação.  

§ 2º Caso coincidam os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) de professores que
detenham duas matrículas nesta rede municipal, será oferecido o cumprimento de um dos horários
em outra unidade escolar da rede.

§ 3º 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 profissionais do magistério seguirá a mesma classificação estabelecida na lei nº 
5318/11 para o processo de atribuição de classes. 

Parágrafo único: A remoção dos profissionais 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 pela Secretaria 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, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017. 

Júlio César Augusto do Valle  
Secretária de Educação e Cultura 
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CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 
 

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise e classificação das propostas”, do 

Edital de Chamamento Público nº 002/2017, em conformidade com o cronograma 

previsto, vimos por meio deste informar o Classificação Preliminar dos 31 Planos de 

Trabalho protocolados para análise da Comissão de Seleção, ficam assim ranqueados: 

 

Classificação Entidade Total de 
pontos Resultado 

1º Liceu Coração de Jesus SCFV (06 a 15) 
Processo nº: 33428 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Liceu Coração de Jesus SCFV (15 a 17) 
Processo nº:33428 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Lar São Judas Tadeu 
Processo nº: 33458 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Instituto das Filhas de Nossa Senhora das 
Graças “Obra Padre Vita” 
Processo nº: 33457 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Lar da Criança Irmã Júlia 
Processo nº: 33362 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Lar Irmã Terezinha 
(Idosos Grau III) 
Processos nº: 33467 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Lar Irmã Terezinha 
Processo nº: 33467 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 
SCFV (06 a 15/15 a 17) 
Processo nº: 32610 

26 Aprovado com Ressalvas 

1º Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 
Medida Socioeducativa 
Processo nº: 32610 

26 Aprovado com Ressalvas 

2° Associação Criança Feliz São Gabriel 
Processo nº: 33393 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Instituto de Apoio e Acolhimento ao 
Adolescente - IA3 
Processo nº: 33451 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Instituto de Apoio e Acolhimento ao 
Adolescente - IA3 
Processo nº: 33448 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº:33471 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Associação do Centro de Convivência de 
Idosos “Francisca Inácio Ribeiro” CCI 
Campinas 
Processo nº: 33111 
 

24 Aprovado com Ressalvas  
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2° Associação do Centro de Convivência de 

Idosos “Helena Bondioli Muassab” CIMC 
Processo nº: 33140 
 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Associação Pindamonhangabense de Amor 
Exigente – APAMEX 
Processo nº: 32833 
 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº: 33473 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Associação de Caridade Santa Rita de Cassia 
de Pindamonhangaba 
Processo nº: 33308 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº:33475 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº: 33472 

24 Aprovado com Ressalvas 

2° Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 
Programa Socioassistencial 
Processo nº: 32610 

24 Aprovado com Ressalvas 

3° Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente “Projeto Crescer”  
Processo nº: 33310 

22 Aprovado com Ressalvas 

3° Associação do Centro de Convivência de 
Idosos “Cônego Nestor José de Azevedo” CCI 
Vila Rica 
Processo nº: 33311 

22 Aprovado com Ressalvas 

3° Lar São Vicente de Paulo 
Processo nº: 33466 

22 Aprovado com Ressalvas 

3° Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente “Projeto Crescer”  
Processo nº: 33309 

22 Aprovado com Ressalvas 

4° Casa Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba 
Processo nº: 32770 
 

18 Aprovado com Ressalvas 

5° Associação de Pais e Amigos do Excepcionais 
de Pindamonhangaba - APAE 
Processos nº: 33502 
 

14 Aprovado com Ressalvas 

5° Associação de Pais e Amigos do Excepcionais 
de Pindamonhangaba - APAE 
Processos nº: 
33497/33492/33483 

14 Aprovado com Ressalvas 

 União dos Escoteiros do Brasil 
Processo nº:33315 

0 Não aprovado 

 

 

O documento contendo as Ressalvas dos Planos de Trabalho estarão disponíveis a 

partir das 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2017, no Departamento de Assistência 

Social, e deverá ser retirado pessoalmente por responsável técnico da entidade, ou 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Assistência Social 
Rua Euclides Figueiredo, 92 - Alto do Cardoso - Pindamonhangaba - SP. 

Telefone: (12) 3643-1607/1609 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
seja, o ofício contendo as ressalvas não será enviado à sede da entidade. Oportunidade 

na qual poderão ser sanadas todas as dúvidas referente ao documento.  

Informamos ainda que, conforme item 5.5 do certame, a Homologação do 

Resultado não gera obrigatoriedade de celebração da parceria, e que somente após a 

Homologação da Classificação Final as entidades serão convidadas, via ofício deste 

Departamento, à celebração de termo de parceria, contando a partir deste, o prazo de 5 

dias úteis, conforme item 9.1, para apresentação da documentação referida no item 9.3 e 

do Plano de Trabalho ajustado de acordo com as ressalvas. Sem mais. 

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2017. 

 

Comissão de Seleção.   

   

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DO RESERVA DOS LAGOS
Ficam os senhores associados da Associação de Adquirentes do Residencial Reserva dos 
Lagos, sito na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n. 4.141, Alto do Cardoso, município 
Pindamonhangaba-SP, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 
08 de dezembro de 2017 (08/12/2017), no Espaço Gourmet da Associação, às 19h00min, em 
primeira convocação, com no mínimo metade dos associados, ou as 19h30, com qualquer número 
de associados presentes, para deliberar e votar sobre o quanto segue:

1) Apresentação das Benfeitorias Realizadas em 2017;
2)  Explanação sobre Situação dos Lotes da portaria e clube;
3) Apresentação do Site/Vídeo Institucional;
4) Aprovação Calendário de Eventos;
5) Plano de Investimentos para o 1º semestre de 2018;
6) Constituição de Comissão para discutir novo Estatuto a ser aprovado em janeiro/18.

Observações de acordo com o Estatuto Social:
- Art. 13º: Os associados que não puderem participar das Assembleias, por motivos devidamente 
comprovados, poderão fazer-se representados por outro associado, mediante procuração com 
poderes específi cos para a Assembleia convocada, a qual deverá ter a fi rma do outorgante 
devidamente reconhecida, desde que ambos estejam em pleno gozo de seus direitos sociais.
- Art. 10º: São direitos dos associados em geral: (...) (d) participar das Assembleias Gerais, 
Ordinárias ou Extraordinárias, com direito a voz e voto sobre os assuntos que nelas se tratarem; 
(...) Parágrafo Único: Aos associados em débito com suas contribuições sociais, fi ca vedado o 
exercício dos direitos acima declinados.

ASSEMBLEIA: POR QUE PARTICIPAR?
- As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados.
- Ao participar da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de associados.
- Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.
- Os associados ausentes de votações fi cam submetidos ao que foi decidido.

Associação dos Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos

Fabricio Rezende Leite de Abreu
Presidente

Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DO RESERVA DOS LAGOS

Nesta data, 16/11/17, fi cam os senhores associados da Associação de Adquirentes do Residencial 
Reserva dos Lagos, sito na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n. 4.141, Alto do Cardoso, 
município Pindamonhangaba-SP, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser iniciada 
em 08 de dezembro de 2017 (08/12/2017), no Espaço Gourmet da Associação, às 18h30min, em 
primeira convocação, com no mínimo metade dos associados, ou às 19h, com qualquer número de 
associados, para deliberar e votar sobre o quanto segue:
1) Alteração formal do endereço da sede da Associação, sem alteração da localização, 
para registrar como atual o endereço Rua Vitalino Costa Manso Júnior, s/nº, Lote 01, Quadra 
“A”,Loteamento Reserva dos Lagos, Pindamonhangaba/SP,CEP 12.412-851.

2) Deliberação sobre a permanência da assembleia até o dia 26 de janeiro de 2018 
(26/01/2018), de segundas-feiras às sextas-feiras,funcionando das 8h às 17h, no escritório da 
sede atual, com objetivo de alcançar maior participação equórum estatutário de deliberação para 
alteração da sede.No dia 26/01/2018 será encerrada a contagem dos votos e elaborada a ata fi nal 
da assembleia.

Observações de acordo com o Estatuto Social:

- Trata-se de alteração formal do Estatuto Social da Associação, o que depende de presença de 
1/3(um terço) dos associados. Sem tal alteração, a Associação suportará problemas fi scais e 
prejuízos fi nanceiros.

-Participação por procuração: Art. 13º: Os associados que não puderem participar das Assembleias, 
por motivos devidamente comprovados, poderão fazer-se representados por outro associado, 
mediante procuração com poderes específi cos para a Assembleia convocada, a qual deverá ter a 
fi rma do outorgante devidamente reconhecida, desde que ambos estejam em pleno gozo de seus 
direitos sociais.

- Direito de voz e voto: Art. 10º: São direitos dos associados em geral: (...) (d) participar das 
Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, com direito a voz e voto sobre os assuntos que 
nelas se tratarem; (...) Parágrafo Único: Aos associados em débito com suas contribuições sociais, 
fi ca vedado o exercício dos direitos acima declinados.

ASSEMBLEIA: POR QUE PARTICIPAR?
- As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados.
- Ao participar da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de associados.
- Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.
- Os associados ausentes de votações fi cam submetidos ao que foi decidido.

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL RESERVA DOS LAGOS

Fabricio Rezende Leite de Abreu
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA GESTÃO  2018/2021
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO VILA RICA,RONALDO PINTO DE ANDRADE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, DEIXA PÚBLICO E CONVOCA OS MORADORES APTOS PARA 
INSCRIÇÃO DE CHAPAS
QUE CONCORRERÃO AS ELEIÇÕES DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MORADORES DO VILA RICA ,AMORVIR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO 
2018 A JANEIRO /2021, CONFORME PREVISTAS NO ESTATUTO
E O DISPOSTO NO PRESENTE EDITAL, PARA REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DAS
NOVAS CHAPAS EM 15/12/2017 AS 19:00 HORAS,NO CENTRO COMUNITÁRIO 
VILA RICA.
PAUTAS:
CHAMAMENTO PARA NOVA ELEIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2017.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VILA RICA.
RONALDO PINTO DE ANDRADE

            

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
ÓRGÃO AUTUADOR 268610  
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO  

 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro; 
 
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna 
público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. 
Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. 
 
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de 
infração. 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
AQE4298 Z440024617 55412 24/10/2017 

 

AQJ1335 Z440024534 55412 17/10/2017 
AUF1714 E000002683 55680 31/10/2017 

 

AUR0407 B440237622 54870 23/10/2017 
AYE8326 B440234958 56570 22/10/2017 

 

BFN0658 B440237623 60501 27/10/2017 
BGS3218 Z440024639 55412 25/10/2017 

 

BHR4785 Z440024634 55412 25/10/2017 
BIO2487 Z440024544 55412 18/10/2017 

 

BNS8070 Z440024594 55412 21/10/2017 
BNX5407 Z440024582 55412 20/10/2017 

 

BNX5407 Z440024612 55412 24/10/2017 
BPE7467 B440219099 57380 11/10/2017 

 

BQY3937 Z440024640 55412 25/10/2017 
BRL9593 Z440024554 55412 18/10/2017 

 

BTQ8681 Z440024620 55412 24/10/2017 
BUN1655 B440239176 55414 19/10/2017 

 

BUZ7518 Z440024569 55412 19/10/2017 
BWR1755 Z440024592 55412 21/10/2017 

 

CAY8679 B440239281 51851 23/10/2017 
CBM7878 B440239130 51930 28/10/2017 

 

CBV5358 Z440024562 55412 19/10/2017 
CCF3169 Z440024615 55412 24/10/2017 

 

CEX8466 B440239158 54522 15/10/2017 
CGS5136 B440239035 76331 16/10/2017 

 

CHO1504 B440236584 55417 28/10/2017 
CIC5361 Z440024653 55412 27/10/2017 

 

CJQ7287 Z440024648 55412 26/10/2017 
CJQ8046 Z440024564 55412 19/10/2017 

 

CLW0014 Z440024651 55412 27/10/2017 
CNN9441 Z440024517 55412 16/10/2017 

 

CNV4859 Z440024580 55412 20/10/2017 
COK2951 B440239160 51851 17/10/2017 

 

CPJ1606 Z440024605 55412 23/10/2017 
CQE7115 B440238739 54100 20/10/2017 

 

CQE7115 Z440024600 55412 23/10/2017 
CQE9158 Z440024522 55412 16/10/2017 

 

CQL1040 B440239229 57380 28/10/2017 
CQL1100 B440239129 55411 28/10/2017 

 

CQL7294 Z440024618 55412 24/10/2017 
CRR1140 B440239228 51851 28/10/2017 

 

CSB5638 Z440024630 55412 25/10/2017 
CWU0506 E000002686 51851 02/11/2017 

 

CYG5988 B440238988 76332 20/10/2017 
CYG8511 Z440024643 55412 26/10/2017 

 

CYV3723 B440238989 54870 21/10/2017 
CZD1455 B440239282 76331 23/10/2017 

 

DCX8461 B440239036 76331 18/10/2017 
DCZ2429 Z440024524 55412 17/10/2017 

 

DDY8698 Z440024559 55412 19/10/2017 
DEV2780 Z440024526 55412 17/10/2017 

 

DFN4769 Z440024558 55412 19/10/2017 
DGU1085 B440239284 54600 25/10/2017 

 

DGZ0792 Z440024530 55412 17/10/2017 
DHA8013 B440239265 60501 23/10/2017 

 

DHT7795 Z440024621 55412 24/10/2017 
DID4007 B440239178 76331 20/10/2017 

 

DIX2075 B440237632 72340 28/10/2017 
DIX2999 Z440024638 55412 25/10/2017 

 

DIX3779 Z440024513 55412 16/10/2017 
DJE1082 B440235316 58000 19/10/2017 

 

DJH7794 E000002684 53800 31/10/2017 
DKI8168 Z440024566 55412 19/10/2017 

 

DKI8168 Z440024650 55412 27/10/2017 
DKS8770 Z440024555 55412 18/10/2017 

 

DLR2123 Z440024548 55412 18/10/2017 
DMG2396 Z440024574 55412 20/10/2017 

 

DMG6885 Z440024627 55412 25/10/2017 
DMI2533 Z440024539 55412 18/10/2017 

 

DMI2809 Z440024537 55412 18/10/2017 
DQB9316 Z440024572 55412 19/10/2017 

 

DQC6866 Z440024549 55412 18/10/2017 
DQH3034 Z440024642 55412 26/10/2017 

 

DRE7865 Z440024583 55412 20/10/2017 
DSH7370 Z440024625 55412 25/10/2017 

 

DSL6344 Z440024635 55412 25/10/2017 
DSQ3167 B440239133 76331 28/10/2017 

 

DTI6506 B440239175 55414 19/10/2017 
DTK3277 B440239263 58192 20/10/2017 

 

DTR4638 B440239121 60501 20/10/2017 
DUR0707 B440239115 54526 28/10/2017 

 

DWB1706 Z440024637 55412 25/10/2017 
DWB3988 Z440024515 55412 16/10/2017 

 

DWE3994 Z440024520 55412 16/10/2017 
DWI0351 B440239174 60412 18/10/2017 

 

DWO1987 Z440024623 55412 24/10/2017 
DXB2614 Z440024581 55412 20/10/2017 

 

DXB3804 Z440024632 55412 25/10/2017 
DXS7208 Z440024598 55412 23/10/2017 

 

DXX1354 Z440024657 55412 27/10/2017 
DZH1537 Z440024556 55412 18/10/2017 

 

DZW3726 B440239038 55414 19/10/2017 
EAB5681 B440239264 55414 23/10/2017 

 

EAB5997 Z440024546 55412 18/10/2017 
EAB7264 Z440024652 55412 27/10/2017 

 

EAO9274 Z440024531 55412 17/10/2017 
EAO9677 B440239272 76252 26/10/2017 

 

EAY3433 Z440024528 55412 17/10/2017 
EBK1205 E000002679 51851 21/10/2017 

 

EBX8274 B440238991 60501 25/10/2017 
EDQ3548 Z440024586 55412 20/10/2017 

 

EDQ4254 B440239110 51851 23/10/2017 
EEI6833 Z440024538 55412 18/10/2017 

 

EEN0327 Z440024550 55412 18/10/2017 
EGU1225 Z440024542 55412 18/10/2017 

 

EGU1752 Z440024518 55412 16/10/2017 
EGU2906 B440239223 55414 19/10/2017 

 

EIB8475 B440238831 55680 20/10/2017 
EIJ5644 Z440024611 55412 23/10/2017 

 

EIK1309 Z440024591 55412 21/10/2017 
         

EIL6877 B440238967 54521 25/10/2017 
 

EIM3615 Z440024521 55412 16/10/2017 
EIN8594 B440239131 54526 28/10/2017 

 

EIT0313 B440239167 76252 16/10/2017 
EIV1326 Z440024589 55412 20/10/2017 

 

EJH4188 B440237631 53800 28/10/2017 
EJZ4422 Z440024596 55412 21/10/2017 

 

ENB2684 Z440024614 55412 24/10/2017 
ENR8011 B440238992 61220 26/10/2017 

 

EOB4362 Z440024609 55412 23/10/2017 
EOW2723 B440238738 55414 19/10/2017 

 

EPH3069 Z440024532 55412 17/10/2017 
EPH3197 B440239132 54526 28/10/2017 

 

EPH3213 B440239267 51852 23/10/2017 
EPL2719 B440239171 76331 16/10/2017 

 

EPV7119 B440237511 73662 19/10/2017 
EPV9677 Z440024602 55412 23/10/2017 

 

EPV9720 Z440024645 55412 26/10/2017 
EQB6723 B440237630 53800 28/10/2017 

 

ERF6128 Z440024553 55412 18/10/2017 
ERM6509 B440239164 76252 14/10/2017 

 

ERM6766 Z440024578 55412 20/10/2017 
ERM7176 B440239037 60412 16/10/2017 

 

ERM7493 Z440024571 55412 19/10/2017 
ERM7835 B440239173 76331 17/10/2017 

 

ERM7936 Z440024616 55412 24/10/2017 
ERN0710 Z440024584 55412 20/10/2017 

 

ERV1330 B440238968 60501 27/10/2017 
ESQ1908 B440239126 55412 25/10/2017 

 

ESQ2245 B440239276 55417 30/10/2017 
ESQ2355 B440238740 55412 20/10/2017 

 

ESQ2398 B440238950 55411 06/10/2017 
ESY4059 B440239271 55412 25/10/2017 

 

ETM3156 Z440024579 55412 20/10/2017 
EUA4025 Z440024601 55412 23/10/2017 

 

EVC2500 B440239166 55680 14/10/2017 
EVI9467 Z440024565 55412 19/10/2017 

 

EVI9555 E000002688 55680 07/11/2017 
EVI9567 B440239261 61220 21/10/2017 

 

EVN9773 B440239180 61220 21/10/2017 
EWP1848 B440239169 76252 17/10/2017 

 

EWQ6093 Z440024525 55412 17/10/2017 
EWR1385 Z440024607 55412 23/10/2017 

 

EWT7063 Z440024533 55412 17/10/2017 
EWV7832 E000002674 55417 19/10/2017 

 

EXI9268 B440237624 76331 27/10/2017 
EYJ8511 B440238816 60412 19/10/2017 

 

EYR7329 B440238882 55411 15/10/2017 
EYR8347 Z440024523 55412 16/10/2017 

 

EYX7185 Z440024631 55412 25/10/2017 
FAB5670 Z440024624 55412 24/10/2017 

 

FAS6072 Z440024573 55412 20/10/2017 
FCA6848 B440238833 51851 21/10/2017 

 

FCJ9340 B440239227 57380 27/10/2017 
FCV2290 Z440024646 55412 26/10/2017 

 

FDF2081 B440237513 73662 17/10/2017 
FDY4083 B440239172 60412 16/10/2017 

 

FEB6324 Z440024595 55412 21/10/2017 
FEF3264 B440239246 58434 25/10/2017 

 

FFB1876 B440239127 55417 27/10/2017 
FFI8658 Z440024588 55412 20/10/2017 

 

FFP9241 B440239269 54100 24/10/2017 
FFW8911 B440237625 54524 27/10/2017 

 

FFW8911 B440237626 73740 27/10/2017 
FFX8353 B440239283 55414 24/10/2017 

 

FGK5919 B440239040 51851 21/10/2017 
FGK6207 Z440024622 55412 24/10/2017 

 

FHY6405 Z440024590 55412 21/10/2017 
FKE3488 B440239266 51930 23/10/2017 

 

FKU0726 B440238832 55411 20/10/2017 
FKU1035 Z440024519 55412 16/10/2017 

 

FKU1035 Z440024545 55412 18/10/2017 
FKU1035 Z440024561 55412 19/10/2017 

 

FKU1493 Z440024647 55412 26/10/2017 
FKU4656 B440238966 55500 24/10/2017 

 

FKW2394 Z440024570 55412 19/10/2017 
FKW2475 B440237105 56570 25/10/2017 

 

FKW2581 B440237512 73662 19/10/2017 
FMB8477 B440239168 55680 16/10/2017 

 

FMB8579 Z440024658 55412 27/10/2017 
FMB8945 B440239245 55500 24/10/2017 

 

FMO2337 B440239262 61220 21/10/2017 
FMS1400 B440237627 60501 28/10/2017 

 

FMS1400 B440237628 52070 28/10/2017 
FNE8924 B440239275 55411 27/10/2017 

 

FNP4621 Z440024529 55412 17/10/2017 
FNS5198 B440239270 55414 24/10/2017 

 

FNU8158 Z440024514 55412 16/10/2017 
FOZ9980 B440239159 76331 17/10/2017 

 

FPL8841 Z440024568 55412 19/10/2017 
FPR4188 Z440024629 55412 25/10/2017 

 

FQL4057 B440238734 55412 26/09/2017 
FQO6642 Z440024557 55412 18/10/2017 

 

FRI1410 B440236060 60501 23/10/2017 
FRU6290 B440238990 76332 21/10/2017 

 

FTR7675 Z440024604 55412 23/10/2017 
FTY6219 B440239128 55411 27/10/2017 

 

FUR9786 Z440024547 55412 18/10/2017 
FUV9406 B440237560 54521 21/10/2017 

 

FUV9406 B440237621 55411 21/10/2017 
FVC4144 B440239112 55680 25/10/2017 

 

FXV4260 Z440024541 55412 18/10/2017 
FYN8139 B440239125 55412 25/10/2017 

 

FYU3895 Z440024597 55412 21/10/2017 
GAI8270 Z440024576 55412 20/10/2017 

 

GCB9920 B440239114 54522 25/10/2017 
GCH8660 Z440024540 55412 18/10/2017 

 

GEJ2650 B440239170 76252 17/10/2017 
GEM7772 Z440024628 55412 25/10/2017 

 

GEU2066 B440229538 54600 17/10/2017 
GFC6470 B440238885 57380 27/10/2017 

 

GFI3038 Z440024587 55412 20/10/2017 
GFI3038 Z440024654 55412 27/10/2017 

 

GHT7025 B440239177 55412 20/10/2017 
GHU6590 B440239247 76331 27/10/2017 

 

GHY7740 Z440024512 55412 16/10/2017 
GIE7010 B440238949 55411 06/10/2017 

 

GKD1203 Z440024575 55412 20/10/2017 
GMY2500 Z440024599 55412 23/10/2017 

 

GNW3556 B440239034 55500 14/10/2017 
GPK0926 B440238987 55090 14/10/2017 

 

GRW9704 Z440024610 55412 23/10/2017 
GWJ6750 B440239156 51930 13/10/2017 

 

GZH2746 B440239243 54523 23/10/2017 
GZK2406 Z440024516 55412 16/10/2017 

 

HCH0981 Z440024655 55412 27/10/2017 
HEA7513 Z440024577 55412 20/10/2017 

 

HEA7513 Z440024613 55412 24/10/2017 
HFU1744 E000002675 55680 19/10/2017 

 

HGO5311 B440239157 51851 13/10/2017 
HGX6503 Z440024603 55412 23/10/2017 

 

HJR3998 B440237559 73662 19/10/2017 
HKN6018 B440238830 54521 16/10/2017 

 

HLX5342 Z440024636 55412 25/10/2017 
HND7008 E000002687 51851 06/11/2017 

 

HOH6575 Z440024593 55412 21/10/2017 
HOK4297 B440239244 58434 24/10/2017 

 

KNG9642 Z440024649 55412 26/10/2017 
KNM7327 Z440024656 55412 27/10/2017 

 

KPV9085 Z440024641 55412 26/10/2017 
KWC9625 B440238886 55411 28/10/2017 

 

KWD3091 Z440024552 55412 18/10/2017 
KYJ4269 Z440024633 55412 25/10/2017 

 

KZB3837 Z440024585 55412 20/10/2017 
LAC6890 B440239116 54010 28/10/2017 

 

LBV6665 B440239123 55411 23/10/2017 
LBV6665 Z440024619 55412 24/10/2017 

 

LBY7497 B440238834 51851 28/10/2017 
LCG9383 Z440024626 55412 25/10/2017 

 

LOF4306 E000002685 51851 01/11/2017 
LOG0678 Z440024551 55412 18/10/2017 

 

LUR6081 E000002680 54870 21/10/2017 
LXK3571 B440239113 54522 25/10/2017 

 

MGT4102 B440235434 55413 26/10/2017 
MSE1029 Z440024536 55412 18/10/2017 

 

NRH5171 Z440024527 55412 17/10/2017 
           

NSC3117 Z440024567 55412 19/10/2017 
 

OQD5693 Z440024608 55412 23/10/2017 
PUK9807 B440239226 60501 24/10/2017 

 

PWW7295 Z440024535 55412 18/10/2017 
PZR7796 B440239124 76331 24/10/2017 

 

QMS8452 B440239111 58433 24/10/2017 
 

 
 

Pindamonhangaba,17de novembrode 2017. 
 
 

Luciana Viana 
Diretor do Departamento de Trânsito 

        
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO 

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do 
Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a 
relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifi ca os 
proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido 
identifi cado na lavratura do auto de infração.

(continua)
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infração. 

Pindamonhangaba,17de novembrode 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 
 

Av. Fortunato Moreira 173 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP.: 12400-400   –   Tel/Fax: (12) 3644-1568 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Portaria nº 04 /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 ficarão à disposição da Secretaria de Educação e Cultura 
para atendimento a plantões e substituição de docentes em caso de faltas, licenças e afastamentos 
temporários. 
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c) pela organização de estratégias pedagógicas, identificação e produção de recursos  

específicos 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 afins 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 
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II- Formação Continuada:  

a) Cursos e outras modalidades de formação na área de Educação Especial (carga 

horária mínima de 10 horas por certificado; certificados 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 específica 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 certificado; certificados 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 

classificação geral. 
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§ 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 oficial da Prefeitura Municipal, 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br, e no Jornal Tribuna do Norte.  

 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS 
 
Art. 18 Será considerada a classificação 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 - Classificação 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 injustificadas. 

 

Art. 19 Os docentes inscritos para atuar no Atendimento Educacional Especializado e no 

Projeto de Educação Ambiental Casa Verde serão classificados em ordem decrescente, a 

partir dos resultados obtidos na soma dos seguintes pontos: 

I – Total de pontos da classificação 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 
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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 certificado válido. 

 

Art. 21 A classificação 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. 
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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 
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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 classificação e ficarão 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 27, 28 
e 29/12/2017, com início às 9h, no Teatro Galpão, sito a Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750- 
Parque das Nações, nesta, as salas consideradas de afastamento: 
  
I - Para Suporte Pedagógico. 
II - Para afastamento prolongado do titular de classe. 
III - Por conveniência da administração, a bem do serviço público, com anuência do professor. 
 
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 específica para tal fim 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 definitivo 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 classificação dos docentes, de acordo com o art. 41 da Lei Municipal 5318/2011 será feita 
obedecendo aos seguintes critérios: 
 

I- Classificação 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; 
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II- Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 ponto por dia), 
descontadas as faltas injustificadas. 

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, definido conforme orientação da circular nº 001/2017, 
do Departamento de Educação. 

§ 2º Caso coincidam os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) de professores que detenham
duas matrículas nesta rede municipal, será oferecido o cumprimento de um dos horários em outra 
unidade escolar da rede.

§ 3º 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 classificação 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. 
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DAS 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 Assuntos Negócios  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 classificação.  
 
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 
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Portaria nº 05/2017 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. 
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Art. 4º Para os fins a que se destina esta portaria definem-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 específico. 

 

§ 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 especificadas nesta portaria, para 

o Atendimento Educacional Especializado e o Projeto de Educação Ambiental Casa Verde.  
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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 de 2017. 

 

Art. 7º A relação de inscrições deferidas será publicada no site da Prefeitura e Jornal Tribuna 

do Norte no dia 13 (treze) de dezembro de 2017 

 

 

 DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS 
 

 

Art. 8º Os Projetos Pedagógicos Especiais por sua natureza específica 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 

específicas 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 atribuída no dia 19 de dezembro 

de 2017, para o ano letivo de 2018 com carga horaria de 5 horas diárias.   

 

Parágrafo único: O horário reservado às reuniões de equipe, constitui parte da jornada de 

trabalho dos profissionais que atuarem nos Projetos Pedagógicos Especiais. 
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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 definição do cronograma e das atividades previstas para os estudantes atendidos; 

c) pela organização de estratégias pedagógicas e identificação 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 definição do cronograma e das atividades previstas para os estudantes da Rede 

Municipal de Ensino; 

(continuação)

(continua)
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Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2017. 

 

 

Portaria nº 06/2017 da Secretaria de Educação e Cultura, de 10 de novembro 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 Profissionais 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. 
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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 verificação 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 classificação. 

 

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 ficha de inscrição com os dados da ficha 

cadastral do candidato em arquivo no Departamento de Educação; 
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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 ficha 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 40 (quarenta) questões de conhecimentos específicos 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 40 (quarenta) 

pontos e a nota mínima para a classificação do candidato igual a 20 (vinte) pontos. 

Candidatos com nota inferior a 20 (vinte) estarão desclassificados, não podendo participar de 

eleição pelos pares; 

c) 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; 

d) No dia da prova os candidatos deverão comparecer às salas portando um documento de 

identificação com foto (RG ou carteira de habilitação), o comprovante de inscrição, caneta 

azul ou preta; 

e) Durante a prova não será admitido o uso de celulares ou demais equipamentos eletrônicos de 

som e imagem; estes deverão permanecer desligados; 

f) Junto com a prova os candidatos receberão impresso específico para anotação de suas 

respostas, em duas vias: uma para ser entregue junto com a prova e outra para o candidato; 

g) O candidato entregará a via original do caderno de provas e a 1ª via do gabarito ao aplicador 

que estiver presente em cada sala; 
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h) 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 ficarão a cargo de empresa especializada, 

contratada especificamente para este fim 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 especificamente para este fim. 

 

§ 1º - Ao final 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 fiscalização do processo seletivo para a função de suporte 

pedagógico de Gestor 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: 
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§ 2º - Os recursos referentes à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos candidatos 

interessados no período de 12 e 13 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 profissionais 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 ou no Núcleo de Apoio Psicopedagógico “Governador Mário Covas”. 

 § 1º - A cada eleitor será disponibilizada uma cédula eleitoral que será preenchida exclusivamente 

no local da votação e depositada em urna específica 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 específico 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 profissionais que não constem na relação de inscritos para o processo. 

 

Art. 13º - Os profissionais do magistério que não comparecerem à eleição deverão apresentar 

justificativa 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. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 
 

 

7 
 

Parágrafo único – O memorando deverá conter os dados do profissional (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 não precisarão 

apresentar justificativa 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 fins 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 18 e 19 

de dezembro. 

 

Art. 18º - Ao final do processo eleitoral, a comissão entregará à Secretaria de Educação e Cultura 

toda a documentação para arquivo na secretaria, acompanhada de relatório final acerca do processo 

seletivo. 

 

Parágrafo Único – Os documentos recebidos serão arquivados para fins de fiscalização 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. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 
 

 

8 
 

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 e/ou telefone, considerando-se o endereço 

eletrônico informado na ficha 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 27 de dezembro. 

 

Art. 20º - A função de suporte pedagógico (Gestor Regional de Educação Básica) é caracterizada 

como função de confiança, sendo sujeita às regras a 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 indicados no parágrafo anterior poderão, mediante a abertura de vaga, ser 

chamados para o exercício de função de confiança em substituição a profissionais que se afastem 

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 
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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 profissional, a qualquer tempo, 

caso não sejam atendidos os critérios definidos 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 
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a) Conferir as fichas 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 definidos 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 classificados e de candidatos não classificados para a fase 

de eleição pelos pares, monitorando os procedimentos de publicação das relações de 

classificados e não classificados 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 eleitoral; 

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 específico 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 no período de 12 e 13 de dezembro. 

§ 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. 
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a) Conferir as fichas 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 definidos 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 classificados e de candidatos não classificados para a fase 

de eleição pelos pares, monitorando os procedimentos de publicação das relações de 

classificados e não classificados 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 eleitoral; 

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 específico 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 no período de 12 e 13 de dezembro. 

§ 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. 
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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 certificados 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 perfil profissional, destaque: 
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- 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 profissionais 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 

afirmativo, de quais? ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

- Fale um pouco de você. Quais suas competências e intenções para contribuir com a educação do 

município? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Pindamonhangaba, ____ de novembro de 2017. 

 

Assinatura d@ candidat@: ___________________________________________________________ 

Recebido em ____/_____/2017 – Responsável pelo recebimento:____________________________ 
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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 – Artigos que tratam da educação: 

205-214), Lei nº 9.394/1996 (LDBEN); Lei nº 8.069/ 1990 (ECA). 
10. Orçamento público e financiamento da educação. 
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Pindamonhangaba, ____ de novembro de 2017. 

 

Assinatura d@ candidat@: ___________________________________________________________ 

Recebido em ____/_____/2017 – Responsável pelo recebimento:____________________________ 

 

(continuação)
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bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia e inserção 
social, estimulando a participação na vida pública da comunidade, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 22.380,75 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº23/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1076/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba municipal, visando o desenvolvimento do 
Projeto Harmonia, oferecendo serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos a adolescente e jovens das regiões identificadas como prioritárias 
para o município e dentro da territorialidade do CRAS de Moreira César, por 
meio de ações socioeducativas preventivas presenciais e periódicas, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 19.293,75 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº38/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1074/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de  Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba municipal, visando o desenvolvimento do 
Projeto Recomeço, acompanhando e orientando adolescentes, inseridos nas 
medidas socioeducativas em meio aberto, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 60.998,20 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº40/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 236/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência para Idosos – Francisca Inácio Ribeiro 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, para desenvolvimento 
do projeto despertar, contribuindo para a promoção de um envelhecimento 
saudável, ativo e autônomo, como o fortalecimento dos vínculos familiares, a 
socialização e o convívio comunitário, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 4.576,95 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº41/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 229/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba Municipal para promover o 
desenvolvimento do Projeto “Bem Viver”, para pessoas com Deficiência 
intelectual e síndromes, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social.  

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 32.184,83 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº46/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 756/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Federal para promover e 
assegurar o atendimento integral da pessoa idosa, residente no Lar Irmã 
Terezinha, por meio do desenvolvimento de um processo articulado de ações 
internas que visem a melhoria de sua qualidade de vida, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 8.089,59 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº47/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 764/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal para promover e 
assegurar o atendimento integral da pessoa idosa, residente no lar irmã 
Terezinha, por meio do desenvolvimento de um processo articulado de ações 
internas que visem a melhoria de sua qualidade de vida, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 23.294,63 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº48/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1157/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Liceu Coração de Jesus  

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba municipal para o objetivo de desenvolver 
atividades sócio assistências que promovam a acolhida, a convivência familiar 
e comunitária, o acesso dos usuários ao mundo do trabalho, complementando 
o Serviço de Proteção e Atendimento Integral as Famílias (PAIF) nos CRAS 
do município, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social.  

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 24.475,50 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 49/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1268/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Convivência de Idosos de Moreira César - CIMC 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba municipal, promover a 
autoestima do idoso, potencializar sua socialização e fomentar nele as 
atividades físicas e lúdicas próprias para sua idade, compreendidos no plano 
de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 24/05/2017 
Valor: R$ 2.274,30 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº50/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1266/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Convivência de Idosos de Moreira César  - CIMC 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba federal, promover a autoestima 
do idoso, potencializar sua socialização e fomentar nele as atividades físicas e 
lúdicas próprias para sua idade, compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 1.838,25 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 52/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 223/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
APAE –Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto repasse de verba Municipal para promover o desenvolvimento 
do projeto de prevenção, capacitação e integração da pessoa deficiente, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 25.014,15 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº53/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 220/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba federal para promover o desenvolvimento 
do projeto de prevenção, capacitação e integração da pessoa deficiente, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social – aditamento de prazo e valor 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 26.325,00 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº55/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1042/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, para atendimento de 
moradores de rua, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: 12.659,63 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 56/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: nº 11.448/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taubaté 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal para promover o atendimento e serviços de 
proteção social especial de alta complexidade (acolhimento institucional - 
Residência Inclusiva, para pessoas com Deficiência intelectual e síndromes, 
em especial a residente LUANA BÁRBARA DE ALMEIDA, compreendidos 
no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 22/06/2017 

Valor: 69.000 (VALOR DO ADITAMENTO) 
Data da assinatura: 22/06/2016 
Termo aditivo: 22/06/2017 a 22/12/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 64/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: nº 866/2016 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar da Criança Irmã Júlia 

Objeto: 

Repasse da verba Municipal para propiciar acolhimento e garantir proteção 
integral a crianças de 02 a 10 anos, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Prazo: 30/6/2017 
Valor: R$ 62.904,25 (Valor do Aditamento) 
Data da assinatura: 30/06/2016 
Termo aditivo: 30/06/2017 a 31/12/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 65/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: nº 863/2016 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar da Criança Irmã Júlia 

Objeto: 

Repasse da verba Federal para propiciar acolhimento e garantir proteção 
integral a crianças de 02 a 10 anos, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Prazo: 30/6/2017 
Valor: R$ 23.911,36 (valor do aditamento) 
Data da assinatura: 30/06/2016 
Termo aditivo: 30/06/2017 a 31/12/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 67/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: nº 15700/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Esquadrão Vida para Adolescentes - Esvipa 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal para o desenvolvimento do projeto Comunidade 
Terapeuta, oferecendo tratamento a dependentes químicos e alcoólicos em 
regime residencial, para jovens e adultos, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Prazo: 30/6/2017 
Valor: 178.390,80 (valor do aditamento) 
Data da assinatura: 30/06/2016 
Termo aditivo: 30/06/2017 a 31/12/2017 

 

RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES  
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  

PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017 
 

EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 02/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 772/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba municipal para promover o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para a superação da 
vulnerabilidade social e o desenvolvimento da família para sua emancipação 
através de auxílio emergencial, compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social – aditamento de prazo e valor 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$15.876,00 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 05/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 928/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente - APAMEX 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, complementando o 
trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, desenvolvendo e 
resgatando valores éticos e morais através de um programa de qualidade de 
vida, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de  
Assistência Social.  

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 5.581,80 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 06/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 769/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba Municipal para amparo a criança, 
retirando-a da condição de vulnerabilidade, ou afastando-a do risco em que se 
encontra, fortalecendo lhe a família material e moralmente o trabalhop social 
realizado no sérvio de proteção e atendimento integral as famílias (PAIF) do 
CRAS do município, e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 29.187,90 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 07/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1145/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, para desenvolvimento 
do projeto Crescer, visando o atendimento de crianças e adolescentes com 
ação de esporte, cultura, arte, lazer e educação, a fim de minimizar o tempo de 
criança e adolescentes na rua, compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 7.978,95 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 08/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 788/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Casa São Francisco de Assis de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, fortalecer as famílias 
através do trabalho integrado, entre os indivíduos que se encontram em 
situação de vulnerabilidade na sociedade, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 5.128,20 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 09/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 771/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Intituto das dilhas de Nossa Senhora das Graças  

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba minicipal, visando desenvolver o projeto 
criança ativa, trabalhando o indivíduo e buscando desenvolver cada vez mais o 
seu potencial, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 11.478,60 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 10/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 781/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Lar São Judas Tadeu 

Objeto: 

Tem por objeto a transferência de recursos oriundos de verba municipal, para 
trabalhar no desenvolvimento na prevenção da marginalidade e delinqüência 
através de atendimento a criança e ao adolescente na faixa etária entre 05 a 14 
anos, proporcionando atividades recreativas, culturais, esportivas e sociais 
compatíveis com a pessoa em desenvolvimento, compreendidos no plano de 
trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 19.240,20 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 12/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 787/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Criança Feliz São Gabriel 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, para promover o 
Projeto “Família Feliz”, tendo como objetivo a distribuição de cestas básicas, 
vestuário, mobiliário. Melhorando o ambiente físico das casas dos 
cadastrados, melhorando a autoestima, higiene e alimentação, compreendidos 
no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 11.755,80 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 13/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 2785/2016 
Parceiros: Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 

Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, para promover e 
assegurar o atendimento integral da pessoa idosa, residente no Lar Irmã 
Terezinha, por meio do desenvolvimento de um processo articulado de ações 
internas que visem a melhoria de sua qualidade de vida, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social.   

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 40.556,99 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 15/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 479/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba municipal, desenvolvimento do 
projeto Aprendiz na Empresa, programa de capacitação profissional metódica 
que através da Lei do menor Aprendiz visa promover o acesso ao mercado 
formal de trabalho de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 10.500,00 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 16/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 480/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba municipal, para desenvolvimento 
do Projeto Vem Ser, promovendo a inclusão social nas comunidades carentes 
atendidas pela entidade, através de promoção de oficinas de desenvolvimento 
das relações humanas, cidadania e capacitação profissional em técnicas 
artesanais, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento 
de Assistência Social. 

Prazo: 30/04/2017 
Valor: R$ 30.870,00 
Data da assinatura: 31/01/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 17/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1038/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verbas Municipal, para 
desenvolvimento do projeto SOS Pindamonhangaba, visando o atendimento 
de famílias carentes, fortalecendo a função da família, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 15.422,40 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº 22/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1075/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba municipal, visando oferecer proteção social 
a população em situação de vulnerabilidade e risco, por meio de atividades 
socioeducativas, e ações que possibilitem o acesso ao Mundo do Trabalho, 
bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia e inserção 
social, estimulando a participação na vida pública da comunidade, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 22.380,75 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº23/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1076/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba municipal, visando o desenvolvimento do 
Projeto Harmonia, oferecendo serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos a adolescente e jovens das regiões identificadas como prioritárias 
para o município e dentro da territorialidade do CRAS de Moreira César, por 
meio de ações socioeducativas preventivas presenciais e periódicas, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 19.293,75 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº38/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 1074/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de  Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba municipal, visando o desenvolvimento do 
Projeto Recomeço, acompanhando e orientando adolescentes, inseridos nas 
medidas socioeducativas em meio aberto, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 60.998,20 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº40/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 236/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência para Idosos – Francisca Inácio Ribeiro 

Objeto: 

Transferência de recursos oriundos de verba Municipal, para desenvolvimento 
do projeto despertar, contribuindo para a promoção de um envelhecimento 
saudável, ativo e autônomo, como o fortalecimento dos vínculos familiares, a 
socialização e o convívio comunitário, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 

Prazo: 28/05/2017 
Valor: R$ 4.576,95 
Data da assinatura: 24/02/2017 
EXTRATO ADITAMENTO CONVÊNIO nº41/2016 – ADITAMENTO 01/2017 
Processo Administrativo: 229/2016 

Parceiros: 
Município de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Tem por objeto o repasse de verba Municipal para promover o 
desenvolvimento do Projeto “Bem Viver”, para pessoas com Deficiência 
intelectual e síndromes, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social.  

Prazo: 28/05/2017 



ociaisS
16 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2017

SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2017

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

 Cinco aninhos!

Felicidade para a garotinha Alice Alves Ribeiro 
Duarte, que completou mais um aniversário no dia 12 

de novembro. Ela cantou o “Parabéns pra Você” com 
os amiguinhos, a irmãzinha Maria Júlia, a priminha 
Catarina e os papais Aline e Júlio César. Os avós Ivo 

e Maria Regina, Jairo e Wanda, pedem a Deus muita 
saúde, paz e alegria para a netinha Alice.

Esta semana teve festa na 12ª Cia. de Engenharia de Combate Leve, em Pindamonhangaba. Em solenidade realizada na quinta-feira (16). O major Da Cás, 
ex-comandante da guarnição, se despediu da cidade. O comando da unidade passou para o major Dan Milli.

Troca de Comando

Major Da Cás deixou o comando da companhia 
militar após dois anos de serviços na cidade. Ele e 
sua família estão de mudança para o Rio de Janeiro

O novo comandante da companhia, major 
Dan Milli, ao lado da esposa e dos fi lhos. 
Ele assume a unidade militar por dois anos 

O ex-comandante e o novo comandante posam ao lado 
do amigo militar, durante solenidade que promoveu a 
passagem de comando

Parabéns!

Para a jovem Julye Cristine, que completou 22 
anos no dia 16 de novembro. Recebe o carinho dos 
familiares e dos amigos da Igreja Evangélica Assem-
bléia de Deus do bairro Araretama.

Tudo de bom!

Para  Erick Santos Mariano, que faz aniversário no dia 
19 de novembro. Ele vai comemorar a data ao lado dos fi lhos 
Kauã e Sophia e da esposa Alexandra. Recebe o carinho de 
toda a família!

Tudo de bom!

Bênçãos infi nitas para a gatíssima Vitória Fujar-
ra, aniversariante desta sexta-feira, 17 de novembro. 
Seus pais Nilson e Letícia, os irmãos Taíssa e Vitor, os 
amigos, e toda a sua família desejam um novo ciclo 
cheio de alegria, de saúde e de conquistas.

No dia 14 de novembro, Vera Lúcia de Carvalho 
brindou mais um ano de vida, com o carinho dos fi -
lhos Everaldo, Simone e Viviane, e demais familiares.

Muito sucesso!

É o que desejamos para Eduardo Martucelli, aniver-
sariante dessa quinta-feira, 16 de novembro. Recebe os 
cumprimentos dos colegas do Departamento de Cultura da 
Prefeitura e também de todos os amigos e familiares.

Felicidade!

Para a funcionária pública municipal Leni Felix. Ela, que 
trabalha na Tesouraria,  competa mais um ano de vida nesta 
sexta-feira, 17 de novembro.  Além dos colegas de trabalho, 
ela recebe votos de felicidades dos amigos do Departamento 
de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Minis-
tério Belém de Pindamonhangaba.

Parabéns!
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