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PÁGINA 5

Este ano vem se conso-
lidando como um período 
repleto de eventos no Bra-
sil. Após a Copa do Mun-
do, o foco está voltado para 
as eleições. Além do pleito 
presidencial, a disputa ain-
da acontece para os cargos 
de senador, governador, 
deputado federal e depu-
tado estadual. O primeiro 
turno será no domingo (5). 

Na edição de hoje, a Tri-
buna traz um especial com 
informações importantes 
referentes às Eleições 2014.

Sábado é o Dia Nacional 
de Adotar um Animal

ALUNOS 
DO ANGLO 
PINDA SÃO 
PREMIADOS EM 
OLIMPÍADAS

Os alunos do colégio 
Emílio Ribas – Anglo apre-
sentaram excelentes resul-
tados no Projeto Olimpía-
das. A escola incentiva seus 
estudantes a participarem 
dessas competições, mui-
tas de âmbito nacional, 
para ultrapassar seus limi-
tes, além de ser um incen-
tivo para o aprimoramento 
nas matérias. 

VESTIBULAR 
FATEC OFERECE 
240 VAGAS 
EM CURSOS

COMEÇA A 
FESTA DE NS 
DO ROSÁRIO 
DE FÁTIMA, 
NO CRISPIM

ÓBVIO 
COMEMORA 
ANIVERSÁRIO 
EM OUTUBRO

MUNÍCIPES 
TÊM ATÉ 
HOJE PARA 
INSCRIÇÃO 
EM CURSOS 
GRATUITOS

Cidade se prepara para as eleições

Mesmo que não seja muito divulgado pela mídia, 4 de outubro é comemorado o “Dia 
Nacional de Adotar um Animal”, data celebrada há 15 anos. Em Pinda, várias são as 
histórias que revelam  o  amor das pessoas pelos bichos de estimação por elas adotados. 
Cada uma tem seu fundo de cena, mas todas convergem para um ponto único: o amor 
aos animais. E a adoção é uma das formas de expressar esse amor.               PÁGINA 3

Na próxima semana, os in-
teressados em participar do 
processo seletivo da Fatec - 
Faculdade de Tecnologia de 
Pindamonhangaba podem 
aproveitar para efetuar as ins-
crições. O prazo vai até o dia 10 
de novembro e a prova aconte-
cerá no dia 14 de dezembro. Ao 
todo, são 240 vagas distribuí-
das entre cinco cursos, sendo 
que um deles é a distância.

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 6

PÁGINA 3

PÁGINA 3
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JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR” 
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

T R O V A
alando deF www.falandodetrova.com.br
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Polícia

Adolescente 
suspeito de matar 
operário a tiros 
em Pinda é detido

Um adolescente de 17 anos, sus-
peito de cometer homicídio, foi deti-
do na última segunda-feira (29), em 
Pinda. Ele era procurado pelo supos-
to envolvimento no assassinato de 
um operário e por ter deixado outro 
ferido no Distrito de Moreira César,  
no início deste mês. Após investiga-
ção, a polícia  realizou cumprimento 
de mandado. O jovem foi detido na 
casa onde morava, no bairro Aze-
redo e encaminhado ao 4º Distrito 
Policial de Taubaté,  aguarda deci-
são judicial, podendo ser transferido 
para a Fundação Casa.

Entenda o caso
O crime aconteceu no dia 5 de 

setembro, quando cinco funcio-
nários foram alvos de disparos 
por um grupo de ciclistas. Um dos 
operários levou seis tiros e morreu 
no local. Outro, atingido por um 
dos disparos, foi encaminhado ao 
Pronto-Socorro.

A polícia continua investigando 
o caso, à procura de outros suspei-
tos pelo crime.

O Colégio Emílio Ribas - An-
glo Pindamonhangaba - firmou 
uma importante parceria com a 
Texas Tech University (Lubbo-
ck, TX, EUA) para o programa 
do High School no Brasil desde o 
início do ano. Para participar do 
programa em 2015, é necessário 

prestar a prova de seleção na pró-
xima sexta-feira (3), no Colégio 
Emílio Ribas. A prova consiste 
em 30 perguntas de múltipla es-
colha, abrangendo gramática da 
língua inglesa aplicada e compre-
ensão de texto em inglês. A nota 
mínima para a aprovação é 6. Os 

alunos do 9º ano do Fundamen-
tal ou da 1ª série do Médio terão 
a oportunidade de cursar o High 
School, estudando as matérias da 
grade curricular oficial america-
na, em inglês, durante duas tar-
des por semana, com professores 
estrangeiros, por três anos.

Lar São Judas 
realiza missa e
benção dos 
animais no Dia 
de São Francisco 

Neste sábado (4), Dia de São 
Francisco de Assis – protetor dos 
animais, a Igreja São Judas Tadeu 
vai promover, durante todo o dia, 
benção às pessoas que levarem 
seus animais de estimação ao local.

A partir das 19 horas, haverá a 
missa e benção dos animais. A ce-
lebração será feita pelo frei Diego 
Bastos. 

Vagas para o programa High School

Novos horários de missa na igreja 
de São Lourenço no Mombaça

A comunidade de São Lourenço 
(Mombaça) divulga os novos horá-
rios de missas na igreja: às quintas-
feiras, haverá confi ssões e adoração 
ao Santíssimo a partir das 9 horas, 
e, às 19h30, santa missa. Aos do-
mingos às missas serão às 9 horas 
e às 19h30.

Para o mês de outubro, a progra-
mação religiosa é a seguinte: dia 4 
- Missa de Envio às 19 horas (mês 

missionário) - Matriz Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso. Dia 11 - Curso 
de Preparação para o Batismo -  das 
19 às 21 horas - Centro de Pastoral 
Monsenhor João José de Azevedo. 
De 13 a 15 outubro - Formação Doc. 
104, às 19 horas - Centro de Pasto-
ral Monsenhor João José de Azeve-
do. Dia 19 outubro -Formação para 
Leitores - 14 horas - Igreja São Lou-
renço.

Interessados nos cursos de ca-
mareira (o) ou de garçom/garçone-
te têm até esta quinta-feira (2) para 
fazer a matrícula no Cras - Centro 
de Referência em Assistência So-
cial ou no Cias - Centro Integrado 
de Assistência Social (próximo à 
Prefeitura). Para o curso de cama-
reira (o) é preciso ter no mínimo 
16 anos; para garçom/garçonete, 
18 anos. Em ambos os cursos (20 
vagas para cada) a escolaridade 
exigida é   o Ensino Fundamental 
(incompleto). 

No curso de camareira (o) serão 
ensinadas técnicas de arrumação, 

limpeza, higienização, vistoria de 
apartamentos e áreas comuns dos 
meios de hospedagem, além de 
conceitos e princípios de atendi-
mento ao cliente. No curso de gar-
çom/garçonete, capacitação para 
trabalhar em bares, restaurantes, 
buffet e empresas; técnicas de ser-
viços de alimentos e bebidas, exce-
lência no atendimento, entre ou-
tros conteúdos.

Os cursos são oferecidos por 
meio do Programa de Inclusão 
Produtiva, desenvolvido pelo De-
partamento de Assistência Social 
da Prefeitura. 

Termina nesta quinta-feira o 
prazo para inscrições de cursos

Assim como os seres humanos, os ani-
mais também merecem respeito. Em 
muitas edições da Tribuna, já foram 

publicadas várias iniciativas que demonstram o 
respeito e carinho aos bichos. Por exemplo, o tra-
balho do Ama – Abrigo Municipal dos Animais 
e da Ong Centopéia, no apoio ao recolhimento, 
cuidado e castração de animais, já salvou muitos 
cães e gatos e, também, já conseguiu que alguns 
ganhassem um novo lar.

A Associação “Anjos de Rodinhas”, vem de-
senvolvendo um trabalho que também visa esse 
cuidado, ajudando animais defi cientes com ca-
deirinhas de rodas feitas de PVC – objetivo 
principal, mas que também consegue mobilizar 
pessoas para contribuir nos cuidados, principal-
mente com cães, por exemplo, na doação de ra-
ção.

Já foram feitas inúmeras pesquisas que com-
provam que ter um animal de estimação contri-
bui em diversos fatores da vida da pessoa, in-
dependentemente da idade. De fato, cada faixa 
etária que vive essa interação tem o refl exo em 
um determinado setor da vida.

Para as crianças, por exemplo, melhora a au-
toestima, a integração, aumenta a capacidade de 
aprendizagem e diminue a agressividade.

Também é importante conscientizar os pe-
quenos, a valorizar esses seres, principalmente, 
para que eles não sejam os novos “autores”, ca-
pazes de promover o abandono quando fi carem 
mais velhos.

Só quem tem – ou já teve - um animal de esti-
mação, seja ele qual for, sabe da alegria que é ser 
recebido por eles depois de um longo e exaustivo 
dia de trabalho; ou ter um bom amigo que ape-
nas ouça e divida com você momentos de difi cul-
dade, sem reclamar e ainda, oferecendo muito 
carinho.

O dia 4 de outubro é a data em que se celebra 
o Dia de São Francisco – Protetor dos Animais. 
Para a comunidade católica de Pinda que se inte-
ressar, na Igreja São Judas Tadeu, durante todo 
o sábado, haverá a benção dos animais, concedi-
da pelo frei Diego Bastos, que também vai cele-
brar  missa com essa intenção.

Vamos cuidar da natureza e ensinar nossas 
crianças a fazerem o mesmo. Vamos valorizar os 
animais. Vamos construir uma sociedade base-
ada na harmonia entre o homem e o meio am-
biente, envolvendo todo o ecossistema.

Cuidar bem dos animais

Enganou-se o leitor que 
pensou que eu ia falar sobre 
eleições e candidatos. Não 
costumo me aprofundar em 
assuntos que desconheço. O 
que me ocorreu foi o seguin-
te: se houvesse uma rua cha-
mada “Rua dos Trovadores”, 
como seria bom se eu pudes-
se nela residir! Ao postar uma 
carta, orgulhosamente faria 
constar: “Rua dos Trovadores, 
número tal”...

Tendo vindo a ideia, cor-
ri ao amigo Google e me pus 
febrilmente a procurar. E não 
é que encontrei? Não só uma, 
mas, quatro Ruas dos Trova-
dores, sendo duas em plagas 
paulistas e outras duas na 

“Terrinha”. Ora, alguns ativis-
tas da Trova até poderão se 
surpreender: “Nossa, mas a 
Bahia nem é tão atuante as-
sim no movimento trovístico!”  
Mas eu lembro, a quem alegar 
surpresa, que foi lá que sur-
giu o GBT (Grêmio Brasileiro 
de Trovadores), fundado em 
19, por Rodolpho Coelho Ca-
valcante. E que a UBT (União 
Brasileira de Trovadores), ide-
alizada por Luiz Otávio, nada 
mais é do que uma dissidência 
do GBT.  Mas foi na Bahia que 
tudo começou.

Portanto, na certeza de es-
tar prestando um serviço de 
utilidade aos “irmãos de so-
nhos”, eis aí, trovador, caso 

você queira mudar-se para 
um deles, os dados completos 
dos endereços por mim loca-
lizados:

Rua dos Trovadores, Cep 
45.600-000, Bº Santo Antonio, 
Itabuna/BA;

Rua dos Trovadores, Cep 
40.245-740, Bº Engenho de 
Brotas, Salvador/BA;

Rua dos Trovadores, Cep 
04895-810, Jardim Represa/
Parelheiros, São Paulo;

Rua dos Trovadores, Cep 
12.053-300, Parque São Cris-
tóvão, Taubaté.

Ah, pode ser que nessas 
ruas não resida nenhum poeta 
e você seja o primeiro, já pen-

sou? Pensando bem, a ideia 
começa a me atrair!

 
Pesquisa feita, senhores,
o resultado é incomum:
nas Ruas dos Trovadores
não há trovador algum.

Pra contornar essa falha,
em uma ação das mais belas
vou juntar a minha tralha
e mudar-me pra uma delas.

Itabuna e Salvador
são longe... São Paulo estressa,
mas posso ser morador
de Taubaté. Vamos nessa???

EU TENHO QUATRO OPÇÕES...
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Dezenas de pesquisas e 
estudos realizados ao re-
dor do mundo mostram 
que pessoas que têm ani-
mais vivem mais e com 
melhor qualidade de vida. 
Eles trazem benefícios em 
todas as fases da vida.

Uma iniciativa  inova-
dora foi a criação do Dia 
nacional de Adotar um 
Animal, que se comemora 
no dia 4 de outubro, pelo 
15º ano consecutivo. o ob-

jetivo desta ação é  aproxi-
mar as pessoas dos princí-
pios e valores que regem a 
causa dos animais.

“Conviver com um ani-
mal é um dos melhores 
recursos terapêuticos, o 
amor incondicional não 
tem contra indicação”, 
afirma Vininha F. Carva-
lho, idealizadora da ação. 
“Esta é uma grande opor-
tunidade para que todos 
que amam os animais se 
envolvam na promoção 
das adoções responsáveis, 

o Colégio Anglo – Emí-
lio Ribas de pindamonhan-
gaba oferece aos alunos o 
projeto olimpíadas, com 
objetivo de propor novos 
desafios. Com o empenho 
de alunos e professores, o 
Colégio apresentou exce-
lentes resultados em 2014. 

na olimpíada Cangu-
ru de matemática, foram 
conquistadas 10 meda-
lhas. na olimpíada Bra-
sileira de Química Júnior, 
13 alunos passaram para 
a segunda fase. na olim-
píada Brasileira de Física, 
19 alunos foram para a se-
gunda fase. Esse resultado 
se transformou em 7 apro-
vações para a terceira fase 
da olimpíada que será na 
Usp, em lorena. na olim-
píada Brasileira de mate-
mática, o Colégio conquis-
tou 11 aprovações para a 
segunda fase. Foram con-
quistadas, ainda, 4 vagas, 
de um total de 40 em todo 
o Brasil, para a participa-
ção na Escola olímpica de 
Química, na Usp, em são 
paulo. Dois alunos partici-
param da terceira fase da 
olimpíada Brasileira de 
Química – Ensino médio, 
também na Usp, em são 

Paulo. No Torneio Virtual 
de Química, foram mais 4 
alunos classificados para a 
segunda fase e nas olim-
píadas Brasileira de Astro-
nomia, foram conquista-
das mais 34 medalhas. o 
Colégio ainda participou 
das olimpíadas de Atua-
lidades da Abril e do De-
safio Nacional Acadêmico, 
conquistando excelentes 
resultados. 

para José lucivaldo, 
coordenador do projeto, 
os resultados conquista-
dos devem-se à dedicação 
dos alunos, dos professo-
res envolvidos, Rodrigo 
Carneiro lima e Raul lima 
Bastos e de toda a estru-
tura proporcionada pela 
escola. “nosso objetivo é 
desafiar constantemente 
os alunos e as olimpíadas 
abrem essa possibilidade. 
os alunos precisam de in-
centivo o tempo todo e as 
olimpíadas tornam nossos 
alunos mais autônomos 
para o estudo e a pesqui-
sa”. para o coordenador, 
as olimpíadas possibili-
tam que os alunos se tor-
nem mais competitivos, 
mas, de forma saudável. 
“incentivamos os alunos 

a participarem das olim-
píadas desde os primei-
ros anos, assim, o estudo 
torna-se algo prazeroso”, 
comenta.

De acordo com Wilson 
Ribeiro do prado Júnior, 
aluno do 1º ano do Ensino 
médio, participar do pro-
jeto o ajudou a melhorar 
nos estudos diários. “De-
pois que começamos a es-
tudar para as olimpíadas, 
fica mais fácil estudar para 
as matérias do currículo. 
Embora não seja obrigató-
rio, todos os alunos deve-
riam participar, escolhen-
do a área que gosta mais e 
se dedicar para conquis-
tar resultados positivos”. 
Wilson conquistou duas 
medalhas, uma de bron-
ze na olimpíada Canguru 
de matemática e uma de 
ouro, na olimpíada Bra-
sileira de Astronomia, e a 
vaga na escola olímpica 
de Química, ainda parti-
cipou de outros desafios: 
olimpíada Brasileira de 
matemática, olimpíada 
paulista de matemática, 
olimpíada Brasileira de 
Física, Torneio Virtual de 
Química, Desafio Abril e 
Desafio Nacional Acadê-

mico. o aluno está na se-
gunda fase da olimpíada 
Brasileira de matemática, 
na terceira fase da olim-
píada Brasileira de Física 
e na segunda fase do De-
safio Abril. Segundo Wil-
son, todos esses desafios 
o estão preparando para o 
que ele chama de “projeto 
iTA”, já pensando no ves-
tibular. 

o coordenador do 
projeto afirma que para 
os alunos, participar das 
olimpíadas não é apenas 
uma competição, mas, a 
possibilidade de buscar 
resultados significativos, 
que refletem no dia a dia 
do aluno em sala de aula. 

“o caminho das olim-
píadas é uma das grandes 
apostas da escola; neste 
ano participamos, prin-
cipalmente, na área de 
Exatas – que são as mais 
tradicionais, mas a partir 
do ano que vem serão in-
seridas outras olimpíadas 
na área de Humanas, Bio-
lógicas, Robóticas, entre 
outras. Estendendo ainda 
mais a participação dos 
alunos e conquistando 
mais resultados”, conclui.

Dia 4 de outubro é Dia nacional 
de Adotar um Animal

demostrando que a boa 
ação faz toda a diferença 
para conseguir  atingir a 
qualidade de vida e dimi-
nuir o número de animais 
abandonados”, conclui.

Em contato com  nata-
li Abissi, uma pessoa que 
recolhe animais de rua, 
Doracy Raimundo, deci-
diu adotar a cachorra, ba-
tizada de nina. segundo 
ela, natali  encontrou o 
animal no meio do mato, 
maltratada, cheia de do-
enças. Após os cuidados 
e castração, procurou al-
guém que pudesse ficar 
com a cachorra.

“Quando vi a foto, lem-
brei do meu grande ami-
guinho, simon, que morreu 
há 3 anos. Tinha prometido 
que nunca mais ia querer 
animais para não sofrer, 
mas quando vi a foto, me 
encantei e hoje ela está aqui. 
Apesar de muito arredia, 
pois tem medo por ter sido  
maltratada na rua, hoje ela 
já chega perto de mim e 
eu estou feliz por tê-la em 
casa”, alegra-se Doracy.

E ela ainda deixa um re-
cado. “Quem puder adote, 
porque são seres inofen-
sivos e que acabam sendo 
jogados na rua por pessoas 
que não têm a dimensão 
do sofrimento desses bi-
chinhos”, completa.

A História de Alessan-
dra Gomes com os pets 
também é cheia de sur-
presas. Hoje ela tem cinco 
gatos e um cão, todos ado-
tados - isso porque alguns 
dos gatos que ela também 
levou para casa, morre-
ram. Essa história de amor 
começou em 2009, quan-
do ela pegou o primeiro 
bichinho – naruto, encon-
trado na rua de sua casa, 
magro e doente e que após 
muitos cuidados está bem 
até hoje. Além de outro 
gatinho que apareceu em 
sua garagem, Alessandra 
ganhou um gato de uma 
aluna, pegou outro da mãe 
de mais um aluno e ainda 
adotou um filhote da gata 
de uma amiga, que acabara 
de nascer (a única fêmea). 
o mais novo da casa é um 

Alunos Do Anglo são premiADos 
em olimpíADAs científicAs

que o marido salvou quan-
do viu uma família aban-
donando o animal, que foi 
resgatado por eles. o cãozi-
nho veio da casa da sogra, 
pois já era do companheiro 
antes do casamento.

“Amo muito meus pets, 
que pra mim são como 
filhos. Ficam doente e te-
nho que cuidar, vacinar. 
Aliás quase todos eles são 
castrados (exceto o cão 
que já é idoso e não estava 
comigo antes e o nagato, 
que será castrado no pró-

ximo mês). Cada dia é um 
dia diferente com eles... 
bagunças, brincadeiras, 
trapalhadas, etc.  Eles são 
minha vida, minha ale-
gria, meu motivo de sor-
rir! sinto muitas saudades 
dos que já se foram, mas 
me sinto em missão de 
sempre cuidar de um novo 
integrante, o qual me dará 
muitos motivos também 
para sorrir e que poderei 
ajudar muito. E claro, que 
ficarão pra sempre no meu 
coração”, completa.

Kiba,Ino,Shino,Nagato e Gaara - os gatos de Alessandra Aos poucos, Doracy está conquistando Nina
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Alunos do colégio Anglo que participaram das Olimpíadas Científicas

AiANDrA AlVeS MAriANo
***

A Fatec - Faculdade de 
Tecnologia de pindamo-
nhangaba  abre, na próxi-
ma semana, as inscrições 
para o vestibular para o 1º 
semestre de 2015. o prazo 
começa no dia 7 de outu-
bro e vão até o dia 10 de 
novembro . o exame será 
no dia 14 de dezembro.

no município são ofe-
recidas 240 vagas para os 
cursos superiores gratui-
tos de Tecnólogo mecâni-
ca – processos de solda-
gem (40 vagas no período 
matutino), processos me-
talúrgicos (80 vagas nos 
períodos vespertino e 
noturno), manutenção 
industrial (40 vagas no 
período noturno) e proje-
tos mecânicos (40 vagas 
no período matutino). Há 
ainda 40 vagas para o cur-
so de Gestão Empresarial 
na modalidade Ensino a 
Distância. os cursos de 
tecnologia da Fatec têm 
duração de três anos. 

para concorrer a uma 
das vagas do Vestibular, o 

candidato dever ter con-
cluído ou estar cursando 
o Ensino médio ou equi-
valente, desde que no ato 
da matrícula comprove a 
conclusão do curso.

As inscrições devem 
ser feitas exclusivamen-
te pela internet, no site 
www.vest ibularfatec.
com.br.  para participar é 
necessário preencher a fi-
cha de inscrição e o ques-
tionário socioeconômico, 
imprimir o boleto e pagar 
a taxa de inscrição em 
qualquer agência bancá-
ria ou lotérica.

o sistema de pontu-
ação Acrescida concede 
bônus de 3% a estudan-
tes afrodescendentes e de 
10% a oriundos da Rede 
pública. Caso o aluno es-
teja nas duas situações, 
recebe 13% de bônus.

o manual do Candida-
to, que traz todas as da-
tas, normas e orientações 
para o processo seletivo, 
estará disponível no site 
para download gratuito a 
partir do primeiro dia de 
inscrições.

fAtec pinDA Abre 
inscrições pArA 
vestibulAr De cursos 
superiores grAtuitos

Fatec_portalaeda.com.br



O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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Vereador Fel ipe César - FC

Vereador Cal 

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Através do requerimento 
aprovado em plenário, o ve-
reador Professor Eric (PR) 
solicitou que fosse estudada 
as possibilidades de isentar 
os veículos de grande por-
te (caminhões, carretas e 
ônibus) da taxa de pedágio 
que é cobrada na praça de 
Moreira César, na Rodovia 
Presidente Dutra. “É muito 
importante conquistar esse 
beneficio, pois todos serão 
favorecidos, inclusive os 
proprietários dos veículos 
que terão uma economia 
considerável com relação 
ao valor pago totalizado no 
final do mês”. 

O vereador Professor 
Eric também lembra que no 
caso da população, devemos 
considerar que muitos veí-
culos de grande porte que 
são do nosso município e 
por ter que pagar pedágio, 
transitam nas estradas e ruas 
que cortam a cidade provo-
cando congestionamento no 
nosso trânsito.

Professor Eric pede isenção de 
pedágio na Via Dutra para veículos 
pesados de Pindamonhangaba

Instalações elétricas
da praça do Feital
Demonstrando preocu-

pação com a segurança dos 
munícipes, o vereador Pro-
fessor Eric reforçou, através 
do requerimento verbal na 
sessão do dia 22 de setembro, 
a importância de se restaurar 
as instalações elétricas na 
praça do bairro do Feital, 
pois desde que o poste que 
alimentava a iluminação caiu 
o local permanece escuro. “É 
extremamente importante 
tentarmos manter a praça em 
condições de ser frequentada 
pelos munícipes. A praça é 
um local de descontração, 
onde uns vão para conversar 
e outros para levar os filhos 
para brincar. E, do jeito que 
a praça se encontra, nada 
disso é possível, pois no 
período noturno o local fica 
escuro dando a impressão 
de abandono. Acredito que, 
em breve, esse problema 
será solucionado”. concluiu 
o vereador Professor Eric.

apareCido de oliVe ira, 
a F i lha alessandra e a 

atriz que interpretou seu 
poema, nanda Berthoud

Vereador magrão (destaque) esClareCe que os motoristas 
de seropédiCa são isentos em praça de pedágio

Vereador proFessor eriC quer isenção de tariFa de pedágio para os VeíCulos 
de grande porte na praça de moreira César, da V ia dutra
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O vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) apresentou uma Moção de 
Congratulações - nº 109/2014 - ao 
senhor Aparecido de Oliveira pela 
conquista do 3º lugar no Festipoema - 
Festival de Poemas de Pindamonhan-
gaba e por sua história de superação 
e pelo trabalho que vem realizando 
através de palestras motivacionais.  

Aparecido de Oliveira nasceu 
em 26 de Setembro de 1949 em 
Assaí, no Paraná. Teve uma infância 
muito difícil ao lado de seus muitos 
irmãos. Não conheceu o pai (faleci-
do quando ele tinha dois anos). Foi 
criado pela mãe Maria Idalina e o 
padrasto Antenor que era lavrador 
e naquela época sofria com a seca 
e a falta de chuva em sua lavoura. 
Aparecido foi obrigado a abandonar 
os estudos na quarta série, pois tinha 
que trabalhar na colheita do café 
para ajudar a mãe no  sustento dos 
irmãos. Casou-se com Dona Isabel 
e tiverem três filhos: Alessandra, 
Valquíria e Charles. Mudaram-se 
para Pindamonhangaba em 1979. 
Trabalhou em diversas empresas na 
cidade. Muito inteligente e devorador 
de livros, sempre tinha ótimas ideias e 
era promovido de cargo rapidamente. 
Mas perdeu muitos empregos por 
causa do alcoolismo. E, por conta 
do problema, Aparecido teve que se 
afastar de sua família. Impulsionada 
pela força do amor que sentia pelo 
pai, a filha mais velha, Alessandra 
procurou ajuda em um 
centro de recuperação. E foi 
ai que Aparecido iniciou a 
sua caminhada de volta para 
a “vida”. Em seu novo lar 
A fazenda em vivia que fez 
seu primeiro poema” MEUS 
ANJOS”, em homenagem 

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)  está 
requerendo à Concessionária Nova Dutra, estudos urgentes 
para isentar os veículos com placas de Pindamonhangaba da 
cobrança de tarifa de pedágio na Rodovia Presidente Dutra 
(Praça de pedágio de Moreira César). O pedido do vereador 
foi feito através do requerimento nº 1.988/2014.

O pedágio localizado em Moreira César divide o mu-
nicípio e inviabiliza que os moradores do Distrito e de 
Pindamonhangaba utilizem a Rodovia Presidente Dutra. Os 
moradores de Moreira César são obrigados a trafegarem pela 
SP-62 ou pela estrada do Atanázio para não pagarem a tarifa 
cobrada pela concessionária. “Se os veículos com placas 
de Pindamonhangaba fossem isentos do pedágio poderiam 
utilizar a Via Dutra para se deslocarem ao trabalho ou à 
faculdade, por exemplo, onde o percurso é mais rápido”, 
disse o vereador.

Vereador Janio Lerario 
congratula-se com o Senhor 
Aparecido de Oliveira

“ElE é ExEmplo dE supEração E fé na vida”
aos amigos da filha, de quem obteve 
ajuda para sua internação. Permane-
ceu internado por um ano, período 
em que trabalhou cultivando jardins, 
auxiliou na construção e organização 
da ampliação do local. Leu muitos 
livros e escreveu inúmeros poemas. 
Quando saiu decidiu participar de um 
sarau. Timidamente, fez sua primeira 
declamação, obtendo grande sucesso 
entre vários membros, doutores, es-
critores, poetas e professores, todos 
membros da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras.

Aparecido decidiu continuar 
seus estudos prestou vestibular 
e cursou “Letras” e com muitas 
dificuldades, trabalhando como 
auxiliar de serviços gerais concluiu 
brilhantemente a faculdade. Decidiu 
tornar-se um professor, fato que 
conseguiu por seu exemplo de boa 
vontade e superação. 

E, participando do Festipoema, 
Aparecido conseguiu a 3ª colocação 
devido as belíssimas poesias que fo-
ram apresentadas. Sua poesia “Chico 
Frô” foi apresentada pela atriz Nanda 
Berthoud, sua antiga colega de sala.

Hoje, Aparecido também mi-
nistra palestras motivacionais em 
escolas públicas sobre os grandes 
riscos do uso de drogas e, principal-
mente, a bebida alcoólica. Ele conta 
sua história de superação e como a fé 
e a religião o ajudaram a abandonar 
os vícios.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) agradece 
ao Deputado Federal Arnaldo 
Faria de Sá, pela Emenda 
Parlamentar destinada para a 
cobertura da quadra poliespor-
tiva da Escola REMEF Julieta 
Reale Vieira, localizada no 
bairro Castolira.

O vereador Cal cobra da 
Prefeitura, através dos Depar-
tamentos de Planejamento e 
Obras, para que iniciem esta 
obra o mais breve possível, 
para dar melhores condições 
para os alunos desta concei-
tuada escola.

O vereador Cal também 
pede ao prefeito Vito Ardito 
Lerario, através dos depar-
tamentos competentes, que 
estudem a possibilidade de 
aumentar a altura do muro 
desta escola, para melhorar 
a segurança dos alunos e dos 
professores.  

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) reitera 
solicitação ao Governador 
Geraldo Alckmin, pedindo a 
instalação de um Poupatem-
po para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades de 
Itapetininga e Avaré, com os 
mesmos serviços oferecidos 
pelo programa, de modo a 
facilitar o atendimento para 
o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador 
alega que o trabalhador rural 
não pode deixar seus afazeres 
por muito tempo, e um aten-
dimento direto e diferencia-
do a ele, facilitará em muito 
para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo 
que uma casa de agricultura 
faz, esse Poupatempo Rural 
também faz, de uma forma 
ainda mais eficaz. O produtor 

Felipe César – FC reitera 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

terá acesso a mais de 
50 tipos de serviços 
oferecidos, como 
a emissão de Guia 
de Trânsito Animal 
Eletrônica (e-GTA), 
adesão aos progra-
mas da Secretaria de 
Agricultura, linhas 
de crédito, finan-
ciamento e seguro 
rural do Feap, entre 
outros”, explica o 
vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Faculdade
Pública Federal
O vereador Feli-

pe César - FC insiste 
junto ao Governo 

Federal, através do Ministé-
rio da Educação, a instalação 
de uma faculdade pública fe-
deral em Pindamonhangaba, 
com cursos em diversas áreas 
para beneficiar a juventude 
da região metropolitana do 
Vale do Paraíba.

Segundo o vereador Feli-
pe César - FC, esta iniciativa 
se faz necessária para dar 
condições aos jovens, so-
bretudo os mais carentes, 
de ter acesso à formação 
superior de forma gratuita. 
A necessidade desta região 
é de uma faculdade pública 
federal, que ofereça cursos 
como medicina, engenharia, 
arquitetura, matemática, 
química e física, visando 
atender a demanda de es-
tudantes que não tem con-
dições de pagar um ensino 
superior de qualidade.

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador 
toninho

da FarmáCia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) sempre atento 
aos reclames da população, solicita algumas melhorias 
para a comunidade do bairro do Bosque.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para o 
bairro do Bosque

* Troca de todas as 
luminárias da Praça 
Dona Emília

* Reforma e pintura 
dos brinquedos do par-
que infantil

* Reforma total da 
Quadra esportiva lo-
calizada na rua Maria 
Benedita Matsuoka

* Melhorias na pa-
vimentação asfáltica 
da rua Maria Benedita 
Matsuoka

Vereador Magrão pede 
isenção de pedágio para veículos 
licenciados em Pindamonhangaba

Segundo Magrão, na praça de Seropédica/RJ, os veículos 
com placas de Resende/RJ são isentos de pagar o pedágio. 
Ele destaca que, em 2013, o Plenário da Câmara dos De-
putados aprovou o projeto do deputado Esperidião Amim 
que concede isenção do pagamento do pedágio a quem 
comprovar residência permanente ou exercer atividade 
profissional também permanente no município em que se 
localiza a praça de cobrança. O projeto ainda depende de 
aprovação no Senado. “Por enquanto teremos que aguardar 
uma posição da Concessionária que administra a Dutra. 
Posteriormente, vamos cobrar os órgãos competentes para 
viabilizar a isenção do pedágio para os veículos emplacados 
em Pindamonhangaba”, conclui o vereador Magrão.

Cal consegue verba para 
cobertura da quadra da 
Escola do Castolira

Rede de água
no Lago Azul
O Vereador Cal enviou 

requerimento ao prefeito Vito 
Ardito, para que faça uma par-
ceria com a SABESP, através 
do Gerente Regional, José 
Fonseca, conhecido Jotinha, 
para a instalação da rede de 
água no Lago Azul, no bairro 
do Goiabal, com a finalidade 
de atender a população do 
bairro, que estão sofrendo com 
a falta de água potável.

Salienta ainda o vereador, 
para que façam esta obra em 
caráter de urgência, pois a 
situação dos moradores esta 
ficando critica, devido a falta 
de chuva os poços secam e a 
qualidade da água só piora.  

Cal disse que, “A Prefeitu-
ra entrando com a mão de obra 
e a SABESP com o material, 
rapidamente este problema 
será solucionado”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  08/10/2014 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

16º HYSSARLIK FAVRE MARCOPOULOS
TRAVESSA GUAIANAZES, 60 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-030

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  08/10/2014 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

15º ELEANDRO APARECIDO SILVA
AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA, 688 – CENTRO
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CEP 12450-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  08/10/2014 às 15:00 horas

ENFERMEIRO DO PSF

5º BELMIRA FREIRE TEODORO
RUA MOREIRA CÉSAR, 96 – VILA IAPI
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-270

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  08/10/2014 às 15:30 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

19º THIAGO CATANZARO RIBEIRO
RUA DR JOSÉ NICOLAU MILLEO, 115 – JARDIM SANTA MONICA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12520-150

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 06/10/2014 às 14:00 horas

ESCRITURÁRIO

30º LEANDRO RESENDE DOS SANTOS
RUA EULA KENNEDY, 107 – JARDIM BELA VISTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-390

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 208/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) VANESSA CRISTINA BRAGA, 
responsável pelo imóvel situado a RUAGILBERTO MORAES CESAR , S/NR, bairro JD MARIANA 
MOMBAÇA I, inscrito no município sob a   sigla SO110901060000,  para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 209/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) JOSE LUIZ LEITE, responsável pelo 
imóvel situado     a       RUA CACHOEIRA DE MINAS ,  S/NR, bairro      JD MARIANA MOMBAÇA I, 
inscrito no município sob a   sigla SO111024010000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

COMUNICADO
A EMPRESA POLIMIX CONCRETO LTDA. situada na Estrada Particular nº 1600 
Pindamonhangaba, IE: 528.054.527.119  e CNPJ: 29.067.113/0224-08, comunica o 
extravio da nota fiscal nº 15453.

LICENÇA DA CETESB
SINTEX AUTOMOTIVE DO BRASIL COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA. torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004551, 
válida até 25/09/2018, para Peças e acessórios de material plástico para a indústria 
de transporte à RUA UELSON DE FREITAS SANTOS, 390, DIST IND DUTRA, 
PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 13/14, referente à “contratação de 
empresa especializada de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, 
para manutenção predial de próprios públicos das secretarias de educação, saúde e esporte, 
compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva em infraestrutura, instalações civis, 
hidráulica e elétrica”, com encerramento dia 04/11/2014 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá 
ser feita até o dia 03/11/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 14.716,00. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº 284/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 284/14, referente à “Aquisição 
de medicamentos, para atender aos pacientes dos Programas Saúde da Mulher, infectologia, 
oftalmologia e medicamentos injetáveis”, com encerramento dia 13/10/14 às 14h e abertura às 
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 286/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 286/14, referente à “Aquisição de 
lanches para atender a SEC em cursos, oficinas e reuniões”, com encerramento dia 14/10/14 às 8h 
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-
5600. 
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2014. 

PREGÃO Nº 287/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 287/14, referente à “Aquisição 
de equipamentos de cozinha para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme 
termo de referência”, com encerramento dia 14/10/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2014. 

AnA CAmilA CAmpos
***

Com o tema  “maria mãe 
da Evangelização”, a comu-
nidade católica do Crispim 
realiza, de 4 a 13 de outubro, 
mais uma edição da Festa 
em louvor à padroeira.

Com missas às 19 ho-
ras aos finais de sema-
na e às 19h30 durante a 
semana, a programação 
conta com quermesse 
após as celebrações e 

bingo nos dias 11 e 13 de 
outubro.

na tarde do dia 11 tam-
bém terá passeio ciclístico 
para toda a população. no 
Dia da Festa, 13 de outu-
bro, haverá a oração das 
mil Ave marias, às 7 ho-
ras. À noite, a tradicional 
procissão reúne a comu-
nidade às 18 horas e, após 
a chegada, será celebrada 
santa missa pelo pároco, 
cônego Chiquinho.

Comunidade realiza festa 
em Louvor a Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima

CoNFiRa a pRogRamação:
Dia 4/10 – Sábado 
19h - Celebrante: cônego Chiquinho
pregador: diácono João Batista
Comunidades convidadas: são sebastião (pinga) e  

      stª luzia (Bairro Bicas)

Dia 5/10 – Domingo
19h  -  Aniversário da paróquia
Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. Francisco
Convidados: Cpp paroquial e CpC Rurais e Urbanas

Dia 6/10 – Segunda-feira 
 19h30 - Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. pedro (moreira Cesar)
Comunidades convidadas: n.sra. Aparecida e s.      

     João Batista (Ribeirão Grande)

Dia 7/10 - Terça-feira 
19h30 - Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. misael
Comunidades convidadas: nossa sra.piedade e st°  

     Agostinho (Graminha)

Dia 8/10 – Quarta-feira 
19h30 - Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. Gil
Comunidades convidadas: Bom pastor (Cruz Gran 

     de) e Bom Jesus ( Rola)

Dia 9/10 – Quinta–feira
19h30 - Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. Carlos Domingos
Comunidade convidada: santa Clara (Castolira)

Dia 10/10 – Sexta -feira 
19h30 - Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. Washington ( moreira Cesar )
Comunidade convidada: s. João Evangelista ( Jard.  

      morumbi)

Dia 11/10 – Sábado 
15h (missa da saúde) - Celebrante: côn. Chiquinho
19h - Celebrante: côn. Chiquinho
pregador: diác. ivoneri
Comunidade convidada: sant’Ana (santana)

Dia 12/10 – Domingo 
19h Celebrante: padre Edinho (Araretama)
Comunidade convidada: salesianos

Dia 13/10 – Segunda-feira/ Dia da Festa
Celebrante: côn. Chiquinho
oração das : mil Ave-marias – as 7h
procissão às 18h e, em seguida, à santa missa

a população pode prestigiar a quermesse após as missas; nos dias 11 e 13 haverá bingo

Diocese de Taubaté
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Tribuna do Norte
eleições

ElEiçõEs 2014: 
TErmina o horário ElEiToral

mais de 109 mil eleitores devem 
votar em Pindamonhangaba

Quem estiver fora de seu domicílio 
eleitoral deve justificar a ausência

ConsulTa aos loCais 
dE voTação já EsTá 
disPonívEl

Cidade terá 324 urnas eletrônicas

Eleitores de Pinda-
monhangaba que não 
sabem em qual colégio 
eleitoral votar já po-
dem fazer a consulta 
pelo site do TSE – Tri-
bunal Superior Eleito-
ral. A pesquisa pode ser 
feita a partir do nome 
completo do solicitante 
ou com o número do 
título eleitoral.

Quem preferir  tam-
bém pode consultar as 
informações  por meio 
de aplicativos baixados 
gratuitamente em smar-
tphones que utilizam 
sistema iOS ou Android.

Neste domingo (5), 
mais de 109 mil eleito-
res de Pindamonhangaba 
devem ir às urnas para 
escolher o presidente e o 
governador do Estado de 
São Paulo para os próxi-
mos quatro anos. Tam-
bém serão eleitos um se-
nador, para um mandato 
de oito anos; além de 70 
deputados federais e 
mais 94 deputados esta-
duais, que representarão 
os paulistas por quatro 
anos.

Desde o ultimo plei-
to, em 2012, o número 
de eleitores na cidade 
aumentou. Na ocasião, 
pouco mais de 105 mil 
pessoas escolheram o 

prefeito e os vereadores 
do município.

Para que todos votem, 
a cidade contará com 324 
urnas distribuídas em 64 
locais de votação. Tam-
bém haverá 16 seções de 
votação exclusivas para 
justificativas destinadas a  
quem não vota em Pinda-
monhangaba, mas estará 
na cidade no domingo.

Mais de 1.720 pessoas, 
entre convocados e vo-
luntários, irão trabalhar 
nas seções eleitorais e na 
apuração dos votos em 
Pinda.

A votação começa às 
oito e termina às 17 ho-
ras. Para votar é necessá-
rio levar um documento 

oficial com foto recente. 
Embora não seja obriga-
tório apresentar o título 
eleitoral, é importante 
que o eleitor confirme 
no documento sua seção 
eleitoral. 

Se o candidato perdeu 
o título e não sabe a se-
ção à qual pertence, pode 
procurar o cartório eleito-
ral da cidade ou descobrir 
o endereço pelo site do 
TRE-SP.

É importante lembrar 
que a chamada “cola” pode 
ser levada pelos eleitores, 
pois facilita e torna mais 
ágil o processo de votação. 
Por isso, no dia da eleição, 
leve anotados os números 
dos seus candidatos.

Mais de 1.720 pessoas vão trabalhar nas seções e na apuração dos votosNas Eleições 2014, 
Pindamonhangaba 
ocupa a terceira colo-
cação entre as maiores 
seções da RM Vale - 
Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba: 
são 324 urnas armaze-
nadas nos cartórios.

A partir de sexta-

feira (3), elas serão 
distribuídas para os 
locais e seções de 
votação. Os técnicos 
da Justiça Eleitoral já 
iniciaram os testes e 
as configurações dos 
equipamentos.

Os últimos prepara-
tivos estão relaciona-

dos à configuração das 
urnas, com os dados 
cadastrais de votação 
dos candidatos que dis-
putam a eleição deste 
ano, com a alimentação 
do sistema com nome, 
número de votação, 
partido e fotografia dos 
candidatos.

O eleitor que estiver fora de seu domi-
cílio eleitoral e não votar no próximo do-
mingo (5), deve justificar a sua ausência 
ao pleito. 

No dia da votação, o município conta-
rá com 16 seções exclusivas para atender 
ao eleitor longe de seu domicílio eleito-
ral. 

O eleitor tem o período de até 60 dias 
para apresentar a justificativa em qual-
quer cartório eleitoral, mas o ideal é que 
o formulário seja devidamente preenchi-
do e entregue no próprio dia da votação, 
nos postos de justificativa.

Para justificar a ausência às urnas no 
dia da votação, o procedimento é sim-
ples. O eleitor deve preencher o RJE - Re-
querimento de Justificativa Eleitoral, que 
pode ser obtido gratuitamente no cartó-
rio eleitoral ou nas páginas da internet do 

Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribu-
nais Regionais Eleitorais de São Paulo e, 
no dia do pleito, nos locais de votação ou 
de justificativa.

Depois, é só entregar o formulário 
preenchido em qualquer um dos locais 
destinados ao recebimento do RJE, no 
dia da eleição, portando um documento 
oficial de identificação com foto. 

O eleitor que se encontrar no próprio 
domicílio eleitoral onde vota não pode 
justificar a ausência no dia da eleição.

Quem não puder justificar o voto no 
dia da eleição terá prazo de até 60 dias 
para entregar o formulário em qualquer 
cartório eleitoral. O prazo é contado a 
partir da data de cada turno, já que a jus-
tificativa é válida somente para o turno 
ao qual o eleitor não compareceu por es-
tar fora de seu domicílio eleitoral.

TEXTOS: Ana Camila Campos e Aiandra Alves Mariano - COLABORAÇÃO: Altair Fernandes

NOVOS LOCAIS dE VOTAçãO

Para comodidade dos eleitores, tanto na lo-
gística como no número de eleitores, foram im-
plantados sete novos locais de votação no mu-
nicípio:

• Escola Municipal José Gonçalves Dias – “Seu Juquinha” – Lo-
teamento Liberdade

• EE Demétrio Ivahy Badaró -  Araretama

• Escola Municipal Professora Madalena Caltabiano  Salum Ben-
jamin – Araretama

• Escola Municipal Professor Moacir de Almeida – Bela Vista

• Escola Municipal Abdias Junior Santiago e Silva – Santa Cecília

• Escola Municipal João Cesário – Feital

• Escola Municipal Serafim Ferreira – Ipê II

Arquivo TN

Ilustração

Termina nesta quinta-feira (2), 
o horário gratuito de propaganda 
eleitoral no rádio e na televisão 
dos candidatos às Eleições Gerais 
de 2014. Sexta-feira (3),  é o 
último dia para a divulgação 
paga, na imprensa escrita, e 
a reprodução na Internet do 
jornal impresso, de propaganda 
eleitoral.

CALENdáRIO ELEITORAL 2014

Ainda neste mês de outubro:

• Dia 6.  Data a partir da qual, depois 
de 24 horas do encerramento da votação 
(17 horas no horário local), será permitida 
a propaganda eleitoral mediante alto-fa-
lantes ou amplificadores de som, entre as 
8 e as 22 horas, bem como a promoção 
de comício ou utilização de aparelhagem 
de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 
horas, nos locais onde houver segundo 
turno. Será permitida também a promo-
ção de carreata e distribuição de material 
de propaganda política.

• Dia 7. Término do período, após às 
17 horas, em que nenhum eleitor poderá 
ser preso ou detido.

• Dia 9. Último dia para a Justiça 
Eleitoral divulgar o resultado provisório 
da eleição.

• Dia 11. A partir desta data, ne-
nhum candidato que participará do 
segundo turno de votação poderá ser 
detido ou preso. A exceção é em caso de 
flagrante. Início da propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão, relativo 
ao segundo turno.

• Dia 24. Último dia para a divulga-
ção da propaganda eleitoral do segundo 
turno no rádio e na televisão. Também é 
o último dia para a realização de debate, 
não podendo estender-se além do horá-
rio de meia-noite.

• Dia 25. Último dia para a propa-
ganda política em comícios ou reuniões 
públicas, como carreatas, entre 8  e 22 
horas.

• Dia 26. Dia do segundo turno. 
Votação das 8 às 17 horas.

• Dia 28. Término do período, após 
às 17 horas, em que nenhum eleitor 
poderá ser preso ou detido.

Novembro

• Dia 4. Prazo final para o mesário 
que faltou à votação de 5 de outubro 
apresentar justificativa ao juízo eleitoral.

• Dia 25. Último dia para a retira-
da da propaganda eleitoral; prazo para 
candidatos que concorreram no 2º turno 
encaminharem à Justiça Eleitoral as pres-
tações de contas; prazo para o mesário 
que faltou à votação de 26 de outubro 
apresentar justificativa.

dezembro

• Dia 4. Último dia para o eleitor 
que não votou no 1º turno apresentar 
justificativa.

• Dia 19. Último dia para a diploma-
ção dos eleitos.

• Dia 26. Último dia para o eleitor 
que não votou no 2º turno apresentar 
justificativa.

Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral
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