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A GAzetA dos Municípios

PAT de Taubaté oferece
novas vagas de

emprego

Projeto Vem Ser participa do 
“Conheça Pindamonhangaba”

Ginástica artística de 
Pinda sobe ao pódio 

em competição

Em Taubaté, o PAT (Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador) comunica nesta 
semana uma lista com 93 
novas vagas de emprego 
para início imediato. Os 
interessados devem procu-
rar o PAT, que está locali-
zado na Rodoviária Nova. 
Para fazer o cadastro é 
necessário apresentar Car-
teira de Identidade, CPF, 

O Projeto Vem Ser, gerido 
pelo Instituto IA3, parti-
cipou do “Conheça Pin-
damonhangaba”, no dia 

Ginastas de Pindamo-
nhangaba se destacaram 
em mais uma competição 
estadual realizada no final 
de semana. Os represen-
tantes do município fo-
ram ao pódio durante a III 

Carteira de Trabalho e nú-
mero do PIS. A agência de 
empregos fica aberta para 
atendimento ao público 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h. Além das 
oportunidades de empre-
go oferecidas e inserção 
no mercado de trabalho, 
o PAT de Taubaté também 
oferece serviços de emis-
são de Carteira de Traba-
lho e Seguro Desemprego. 
Vagas Oferecidas  - As 
oportunidades de empre-
go são para as funções de 
Chefe de Serviço de Lim-
peza, Comprador, Cuida-
dor de Pessoas Idosas e 
Dependentes, Eletricista, 

19 de setembro. O grupo, 
formado por mulheres en-
tre 28 e 55 anos, fez um 
city tour pelos principais 

Etapa do Troféu Destaque 
de Ginástica Artística, em 
Paulínia, e trouxeram 16 
medalhas. A etapa contou 
com a presença de ginastas 
de Americana, Boituva, 
Jundiaí, São José do Rio 

Encarregado de Garagem, 
Inspetor de Segurança, La-
vador de Carros, Operador 
de Empilhadeira, Pedrei-
ro, Pizzaiolo, Supervisor 
de Venda Comercial, Ven-
dedor para Comércio de 
Mercadorias, Vendedor 
Externo, Supervisor de 
Vendas Comercial e Vigi-
lante. Também há vagas 
para Eletricista de Insta-
lações com qualificação 
para veículos automotores 
e máquinas operatrizes, 
exceto aeronaves e em-
barcações. Para Operador 
de Caixa há vagas direcio-
nadas exclusivamente às 
pessoas com deficiência.

locais históricos e cultu-
rais da cidade, com mo-
nitoria do Departamento 
de Turismo da Prefeitura. 
No roteiro, foi feita a pri-
meira visita ao novo lo-
cal que integra o roteiro 
turístico: a feira de pro-
dutos orgânicos, na praça 
Emílio Ribas. Em breve, 
os sítios que desenvolvem 
essa forma de agricultu-
ra deverão ser integra-
dos ao projeto de turis-
mo da cidade, por meio 
do turismo comunitário.

Pardo, Lins, Hortolândia, 
Santo André, Indaiatuba e 
Paulínia. Todos competi-
ram nos seis aparelhos da 
modalidade, que são: solo, 
cavalo com alças, argolas, 
salto sobre a mesa, parale-
las e barra-fixa. Para con-
seguir esse desempenho, 
os ginastas participam 
intensamente de treinos 
diários no Centro Luiz 
Caloi. Das 16 medalhas 
conquistadas para Pinda-
monhangaba sete são de 
ouro, oito de prata e uma 
de bronze. O técnico Mar-
celo Ronconi destaca que 
a categoria é até 16 anos e 
os pindenses têm apenas 
12 anos.  Na categoria li-
vre, Alowany Tsubota fi-
cou em 2º lugar nas provas 
de solo, paralelas e barra-
fixa. Na categoria até 16 
anos, Rodrigo Bordão fi-
cou em 1º no solo, cavalo, 
argolas, saltos, paralelas, 
barra-fixa e individual ge-
ral. Guilherme Maia ficou 
em 3º no solo e 2º no ca-
valo, argolas, paralelas, 
barra-fixa e individual ge-
ral.   A próxima competi-
ção dos atletas pindenses 
será os Jogos da Juventu-
de, que acontecerá em Ita-
petininga - SP no período 
de 15 a 17 de Outubro.

Bancários de oito Estados 
decidem pelo fim da greve

Em assembleia realizada 
nesta segunda, os bancá-
rios de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Ceará, Brasília, 
Alagoas e Rondônia deci-
diram acabar com a greve 
que teve início no último 
dia 30. Todos retornaram 
ao trabalho nesta terça-
feira (7) após aceitarem 

a proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fe-
naban) por recomendação 
do comando nacional dos 
bancários. A categoria ana-
lisou e aceitou a proposta 
do Fanaban que oferece re-
ajuste nos salários de 8,5% 
(aumento real de 2,02%) e 
de 9% nos pisos (aumento 

real de 2,5%). Segundo os 
bancários, ficou acordado 
que a Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) 
passará a ser o resultado 
de 90% do salário somado 
ao valor fixo de R$ 1.838, 
que em 2013 era R$ 1.640. 
A regra determina que 
devem ser distribuídos, 
no mínimo, 5% do lucro 
líquido da instituição. O 
vale-refeição passará a ser 
R$ 26 por dia (reajuste de 
12% em relação a 2013). 
Até o dia 7 de novembro, 
os funcionários cumpri-
rão com uma hora a mais 
de trabalho para compen-
sar os dias de paralisação.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Deputados Estaduais
Eleitos SP 2014

Deputados Federais
Eleitos SP 2014

FERNANDO CAPEZ           (PSDB)        306.807
CORONEL TELHADA         (PSDB)        253.653
ORLANDO MORANDO       (PSDB)        236.991
TRIPOLI                               (PV)             232.290
DELEGADO OLIM               (PP)             195.330
BARROS MUNHOZ             (PSDB)        194.930
CAMPOS MACHADO         (PTB)           192.138
FELICIANO                         (PEN)            188.681
JORGE WILSON XERIFE CON-
SUMIDOR            (PRB)     177.395
MAURO BRAGATO             (PSDB)        175.828
EDMIR CHEDID                 (DEM)            167.895
CARLOS GIANNAZI            (PSOL)         164.710
PEDRO TOBIAS                 (PSDB)         164.160
ANDRÉ DO PRADO            (PR)             157.335
RODRIGO MORAES            (PSC)          153.370
ANALICE FERNANDES     (PSDB)           151.377
LUIZ FERNANDO MACHA-
DO      (PSDB)    148.607
MILTON LEITE FILHO        (DEM)           142.385
HELIO NISHIMOTO             (PSDB)        137.216
ROBERTO MORAIS             (PPS)          133.573
ROGÉRIO NOGUEIRA        (DEM)          132.553
ANDRÉ SOARES               (DEM)            126.810
CARLOS BEZERRA JR       (PSDB)        124.993
CAIO FRANÇA                    (PSB)           122.800
REINALDO ALGUZ              (PV)            122.776
ROBERTO ENGLER           (PSDB)        122.541
CAUÊ MACRIS                    (PSDB)       121.671
RAFAEL SILVA                    (PDT)          121.217
MARIA LÚCIA AMARY        (PSDB)       120.308
VAZ DE LIMA                       (PSDB)       113.162
PR CARLOS CEZAR            (PSB)         112.321
ENIO TATTO                        (PT)            108.024
GIL LANCASTER                 (DEM)         107.691
GIRIBONI                             (PV)          105.965
MARCOS NEVES                (PV)          105.748
PASTOR CEZINHA             (DEM)       105.217
CARUSO                             (PMDB)     104.273
LUIZ FERNANDO                (PT)          102.860
GILMACI SANTOS              (PRB)        102.077
CELIA LEAO                       (PSDB)       101.644
MARTA COSTA                  (PSD)         100.843
ITAMAR BORGES              (PMDB)       99.547
ALENCAR SANTANA         (PT)             98.282
CARLÃO PIGNATARI        (PSDB)        97.438
SEBASTIÃO SANTOS      (PRB)            95.323
BARBA                                (PT)            95.026
ROBERTO MASSAFERA    (PSDB)      93.254
MILTON VIEIRA                  (PSD)         92.849
ALDO DEMARCHI               (DEM)        92.770
RITA PASSOS                    (PSD)        92.362
CELINO                              (PSDB)        92.341
GONDIM                            (Solidariedade)      88.609
FERNANDO CURY              (PPS)        85.916
MARCOS MARTINS            (PT)           83.677
WELLINGTON MOURA      (PRB)         83.401
PADRE AFONSO                 (PV)          81.753
DAVI ZAIA                           (PPS)       80.905
WELSON GASPARINI      (PSDB)       80.550
RAMALHO DA CONSTRUCAO        (PSDB)    79.838
PASTOR CELSO NASCIMENTO      (PSC)        79.412
ESTEVAM GALVÃO            (DEM)     78.760
LUIZ TURCO                       (PT)         78.601
BOLÇONE                            (PSB)      76.909
MARCOS ZERBINI              (PSDB)    76.773
CELSO GIGLIO                  (PSDB)     76.272
CHICO SARDELLI               (PV)        75.674
JOSÉ AMÉRICO                 (PT)         74.683
JOÃO PAULO RILLO          (PT)         72.879
ROQUE BARBIERE - RO-
QUINHO    (PTB)      72.510
ANA DO CARMO              (PT)           72.235
LÉO OLIVEIRA                 (PMDB)     72.153
LECI BRANDÃO               (PC do B)    71.017
MARCIA LIA                       (PT)          70.931
MARCIO CAMARGO         (PSC)        69.579
JOOJI HATO                      (PMDB)    67.068
CORONEL CAMILO            (PSD)     64.339
ED THOMAS                       (PSB)      64.150
BETH SAHÃO                     (PT)         63.159
ATILA JACOMUSSI            (PC do B)               62.818
ALEXANDRE PEREIRA      (Solidariedade)    60.218
GERALDO CRUZ              (PT)           60.075
MARCOS DAMÁSIO           (PR)        59.199
ZICO PRADO                     (PT)         58.954
CURIATI                             (PP)         55.113
CORONEL EDSON FERRARINI       (PTB)      52.188
CASSIO NAVARRO           (PMDB)     50.077
RAUL MARCELO               (PSOL)     47.923
ADILSON ROSSI               (PSB)       47.243
IGOR SOARES                    (PTN)      46.628
RICARDO MADALENA       (PR)        45.769
RAFA ZIMBALDI                 (PP)         38.824
PAULO CORREA JR           (PEN)     38.454
GILENO                               (PSL)        34.187
CLELIA GOMES                (PHS)       25.275

CELSO RUSSOMANO (PRB) – 1.524.361 
(7,26%)
TIRIRICA (PR) - 1.016.796 (4,84%)
PASTOR MARCO FELICIANO (PSC) – 
398087 (1,90%)
BRUNO COVAS (PSDB) – 352.708 (1,68%)
RODRIGO GARCIA (DEM) – 336151 (1,60%)
CARLOS SAMPAIO (PSDB) - 295.623 
(1,41%)
DUARTE NOGUEIRA (PSDB) – 254.051 
(1,21%)
RICARDO TRIPOLI (PSDB) – 233.806 
(1,11%)
SAMUEL MOREIRA (PSDB) – 227.210 
(1,08%)
PAULINHO DA FORÇA (SD) – 227.186 
(1,08%)
BALEIA ROSSI (PMDB) – 208.352 (0,99%)
EDUARDO CURY (PSDB) – 185.638 (0,88%)
MARCIO ALVINO (PR) – 179.950 (0,86%)
MAJOR OLIMPIO GOMES (PDT) – 179.196 
(0,85%)
JORGE TADEU (DEM) – 178.771 (0,85%)
BRUNA FURLAN (PSDB) – 178.606 (0,85%)
LUIZA ERUNDINA (PSB) – 177.279 (0,84%)
VITOR LIPPI (PSDB) – 176.153 (0,84%)
SILVIO TORRES (PSDB) – 175.310 (0,83%)
ANDRES SANCHEZ (PT) – 169.834 (0,81%)
IVAN VALENTE (PSOL) - 168.928 (0,80%)
MIGUEL HADDAD (PSDB) – 168.278 
(0,80%)
ALEX MANENTE (PPS) – 164.760 (0,78%)
JEFFERSON CAMPOS (PSD) – 161.790 
(0,77%)
GUILHERME MUSSI (PP) – 156.297 (0,74%)
ARNALDO JARDIM (PPS) - 155.278 (0,74%)
MARA GABRILLI (PSDB) – 155.143 (0,74%)
MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO (PP) - 
154.597 (0,74%)
VANDERLEI MACRIS (PSDB) – 148.449 
(0,74%)
ZARATTINI (PT) - 138.286 (0,66%)
ANTONIO BULHÕES (PRB) – 137.939 
(0,66%)
ARLINDO CHINAGLIA (PT) – 135.772 
(0,65%)
ELI CORRÊA FILHO (DEM) – 134.138 
(0,64%)
ROBERTO ALVES (PRB) – 130.516 (0,62%)
ANA PERUGINI (PT) – 121.681 (0,58%)
GILBERTO NASCIMENTO (PSC) – 120.044 
(0,57%)
VICENTE CÂNDIDO (PT) – 117.652 (0,56%)
PAPA (PSDB) – 117.590 (0,56%)
MILTON MONTI (PR) – 115.942 (0,55%)
FLORIANO PESARO (PSDB) – 113.949 
(0,54%)
RICARDO IZAR (PSD) – 113.547 (0,54%)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB) – 112.940 
(0,54%)
EDINHO ARAUJO (PMDB) – 112.780 
(0,54%)
NELSON MARQUEZELLI (PTB) – 112.711 
(0,54%)
PAULO TEIXEIRA (PT) – 111.301 (0,53%)
PAULO FREIRE (PR) – 111.300 (0,53%)
ALEXANDRE LEITE (DEM) 109.708 – 
(0,52%)
EVANDRO GUSSI (PV) - 109.591(0,52%)
LUIZ LAURO FILHO (PSB) – 105.247 
(0,50%)
OTA (PSB) – 102.963 (0,49%)
NILTO TATTO (PT) – 101.196 (0,48%)
HERCULANO PASSOS (PSD) – 92.583 
(0,44%)
GOULART (PSD) – 92.546 (0,44%)
ORLANDO SILVA (PC DO B) – 90.641 
(0,43%)
FLAVINHO (PSB) – 90.437 (0,43%)
VICENTINHO (PT) – 89.001 (0,42%)
WALTER IHOSHI (PSD) – 88.070 (0,42%)
RENATA ABREU (PTN) – 86.647 (0,41%)
VALMIR PRASCIDELLI (PT) – 84.419 
(0,40%)
JOSÉ MENTOR (PT) – 82.368 (0,39%)
EDUARDO BOLSONARO (PSC) – 82.224 
(0,39%)
VINICIUS CARVALHO (PRB) – 80.643 
(0,38%)
ROBERTO DE LUCENA (PV) – 67.191 
(0,32%)
DR SINVAL MALHEIROS (PV) – 59.362 
(0,28%)
CAPITÃO AUGUSTO (PR) - 46.905 (0,22%)
SERGIO REIS (PRB) - 45.330 (0,22%)
MIGUEL LOMBARDI (PR) - 32.080 (0,15%)
BETO MANSUR (PRB) - 31.301 (0,15%)
MARCELO SQUASONI (PRB) - 30.315 
(0,14%)
FAUSTO PINATO (PRB) - 22.097 (0,11%)

** Os deputados estaduais, que atuam na Assembleia Legislativa e têm a função de legislar e fiscali-
zar as leis de seu respectivo Estado, são eleitos por voto proporcional. Nesse sistema, não basta ter a 
maioria de votos. Além dos votos do candidato, é levado em conta também o quociente eleitoral, que 
inclui os votos da legenda e número de vagas conquistadas pelos partidos da Casa. No estado de São 
Paulo são 94 vagas para a Assembleia Legislativa. Nas Eleições 2014, a coligação PSDB-DEM-PPS
-PRB elegeu 37 deputados estaduais, enquanto a coligação PMDB-PSD-PP elegeu 11 candidatos. Já 
o PT ficou com 14 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo. PV (6), PSB (5), PR (3), PSC (3), 
PTB (3), PC do B (2), PEN (2), Solidariedade (2), PSOL (2), PDT (1), PHS (1), PSL (1) e PTN (1) 
foram os outros partidos que também elegeram candidatos.
*** Já os Deputados Federais para conhecer os deputados que serão efetivamente eleitos, deve-se, 
antes, saber quais foram os partidos políticos vitoriosos para, depois, dentro de cada agremiação 
partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. En-
contram-se, então, os eleitos. Trata-se do sistema proporcional: para se chegar ao resultado final, 
aplicam-se os chamados quocientes eleitoral (QE) e partidário (QP). O quociente eleitoral é a soma 
do número de votos válidos, dividida pelo número de cadeiras em disputa. Apenas partidos isolados 
e coligações que atingem o quociente eleitoral têm direito a alguma vaga.

RMVale perde representatividade 
na Câmara Federal e Assembleia 

Legislativa
Com mais de 120 candida-
tos a deputado estadual e 
federal lançados em 2014 
e um colégio eleitoral de 
2.040.000 de votantes, a 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba ficou com 
menos representatividade 
em comparação a 2010. Se 
antes, a região tinha qua-
tro representantes, agora 
serão apenas dois os por-
ta-vozes na Câmara Fe-
deral.  O mais votado da 
região foi o ex-prefeito 
de São José dos Campos, 
Eduardo Cury (PSDB) 
que obteve um total de 
185.638 votos. No muni-
cípio, Cury foi o preferi-
do de 133.945 eleitores. 
O outro candidato é Flavi-
nho (PSB), também mora 
em São José dos Cam-
pos, que obteve 90.437 
votos.  Hélio Nishimoto, 
com 137.249 votos foi o 
candidato a deputado esta-
dual mais votado no Vale. 
Reeleito, Nishimoto con-
seguiu em São José dos 
Campos 92.123 sufrágios. 

Outro deputado que con-
seguiu reeleição e per-
manece na Assembleia 
Legislativa é Padre Afon-
so Lobato (PV). O repre-
sentante de Taubaté re-
cebeu nas urnas um total 
de 81.837. A região terá 
também um representante 
que foi eleito ontem (5). 
Casado com a também 
candidata a deputada, a 
vereadora Pollyana Gama 
(PPS), o ex-Secretário de 
Gestão Pública do Estado 
de São Paulo no Governo 
Alckmin, Davi Zaia (PPS) 
foi eleito com  80.951. 
Ele reside atualmente 
em Taubaté e teve vários 
votos na região.  Pinda – 
Nove candidatos disputa-
ram em 2014 as cadeiras 
de deputado estadual e fe-
deral, mas a cidade nova-
mente não elege nenhum 
representante. Confira os 
mais votados nas urnas de 
Pinda: Deputado Estadual:
Casé PT 13,93% 9.541
Padre Afon-
so PV 9,23% 6.323

Fernando Ca-
pez (PSDB) 6.155
Ary Kara (PMDB) 3.793
Ramalho da Cons-
trução (PSDB) 3.776
Professor Eric (PR ) 3.121
Dr. Daniel Fer-
reira (PSC) 1.649
Antonio Carlos Ju-
nior (PSDB) 1.232
Vaz de Lima (PSDB) 1.226
Rogério Noguei-
ra DEM 1,58% 1.083
Deputado Federal
Dr. Isael PV 27,68% 20.033
Rafael Goffi PSDB 
12,19% 8.825
Celso Russomanno 
PRB E 5,41% 3.917
Tiririca PR RE 5,24% 3.790
Amélia Nao-
mi PT 3,12% 2.259
Bruno Covas PSDB 
E 2,60% 1.882
Pastor Marco Felicia-
no PSC RE 1,97% 1.424
Samuel Moreira 
PSDB E 1,79% 1.297
Major Olímpio Go-
mes PDT E 1,13% 818
Antonio Bulhões 
PRB RE 1,11% 803
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Outubro é dedicado à 
saúde das mulheres

em Pindamonhangaba

Vôlei Taubaté / Funvic está 
na semifinal do Paulista

Pinda abre no dia 13
Inscrições para Corrida de Rua

O mês de outubro é total-
mente dedicado às mulhe-
res e este público pode pro-
curar a unidade de saúde 
mais próxima de casa para 
participar das ações que se-
rão desenvolvidas entre os 
dias 8  e 31. “Em outubro 
pense rosa” é uma campa-
nha realizada no país e o 

A equipe do Vôlei Tauba-
té/Funvic venceu o Rio 
Claro na última sexta-fei-
ra (3) em jogo válido por 
uma vaga à semifinal do 
Campeonato Paulista. O 
placar final apontou vitó-
ria do sexteto taubateano 
por 3 sets a 0, com parciais 
de 25/17, 25/17 e 25/20.
Um grande público com-

A 3ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua vem aí e 
as inscrições terão início 
no próximo dia 13 de ou-
tubro. A atividade é pro-
movida pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 

objetivo é fazer com que 
as mulheres se previnam 
do câncer do colo do úte-
ro e do câncer de mama.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher convidam as 
mulheres participar de 
palestras, encontros, con-

pareceu no ginásio espor-
tivo do Abaeté para apoiar 
sua equipe no segundo 
jogo das quartas de fi-
nais do Campeonato Pau-
lista. Vencedora fora de 
casa, a equipe do Taubaté 
/ Funvic soube conduzir 
o jogo a seu favor até o 
último ponto conquista-
do e garantiu sua vaga. 

Pindamonhangaba e po-
derão participar crianças, 
jovens, adultos e atletas da 
melhor idade. Para partici-
par, os interessados devem 
comparecer ao Centro de 
Treinamento Luiz Caloi, 
entre 15 e 20 horas, onde 

sultas médicas, coletar o 
preventivo e conferir apre-
sentações culturais. No dia 
25 de outubro será reali-
zada a caminhada rosa a 
partir das 9 horas. A con-
centração será na praça 
Monsenhor Marcondes.
A prevenção é a melhor 
estratégia em saúde e com 
este trabalho a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social pretende dar me-
lhor assistência às mulhe-
res que possam ser diag-
nosticadas com câncer de 
mama ou do colo uteri-
no. A cidade possui uma 
rede com profissionais 
qualificados para aten-
der a população. Confira 
a programação completa:

O oposto Lorena foi o 
maior pontuador do jogo, 
cravando 14 bolas no lado 
da quadra adversária.
O próximo desafio da 
equipe masculina do 
Taubaté / Funvic será con-
tra o São José dos Campos, 
com o primeiro jogo pela 
semifinal no sábado (11), 
às 21h30, em São José dos 
Campos.  O jogo de volta 
será no dia 17, às 18h30, 
quando a equipe coman-
dada por Cézar Douglas 
receberá o time joseense 
no ginásio do Abaeté.  Se 
ocorrer uma vitória para 
cada lado, a vaga para a 
final será definida em um 
Golden Set, após a segun-
da partida em Taubaté.

poderão garantir vaga para 
a competição. De acordo 
com os organizadores do 
evento, as inscrições serão 
realizadas apenas no Cen-
tro de Treinamento Luiz 
Caloi, localizado ao lado 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”. Serão disponi-
bilizadas 500 vagas. A or-
ganização ressalta que não 
haverá inscrição no dia da 
prova e nem retirada do 
kit. A data e o local desta 
etapa serão definidos e di-
vulgados em breve pela or-
ganização. Fonte: Prefei-
tura de Pindamonhangaba

Artigo - STF julga processo
de desaposentação

Fatecs abrem inscrição para o Vestibular

Últimos dias para inscrição no 
Processo Seletivo para EMCA

O Brasil tem hoje 123 mil 
ações de segurados que lu-
tam na Justiça para obter o 
direito a trocar a aposenta-
doria. Só no estado de São 
Paulo são 63.224 proces-
sos ajuizados desde 2009 
O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) marcou para 
esta quarta-feira (dia 8 de 
outubro) o julgamento do 
processo que discute a de-
saposentação -  chamada 
troca de aposentadoria. O 
advogado previdenciário 
e autor do livro “Desapo-
sentação – Instrumento 
de Proteção Previdenciá-
ria” (lançado pela Editora 
LTr, 2ª edição), Theodoro 
Vicente Agostinho, defen-
de que a desaposentação 
é possível e não deve ser 
exigida a devolução de 
pagamentos. “Não há o 
que se falar em equilíbrio 
atuarial, uma vez que exis-
tiram as novas contribui-
ções e a situação social. 
Quando se exige a con-
tribuição e não se ofere-
ce praticamente nenhum 
benefício em troca há 
descumprimento da regra 
constitucional da contra-
partida”. O advogado re-
vela que o Brasil tem hoje 
em torno de 123.088 ações 
de segurados que lutam na 
Justiça para obter o direi-
to a trocar a aposentado-
ria desde 2009. Destas, 
63.224 estão no estado 
de São Paulo, o que re-
presenta 51,36% do total. 
“A maioria dos pedidos 

A partir do dia 7 de outu-
bro, estarão abertas ins-
crições para o processo 
seletivo das Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) do 
Estado de São Paulo para 
o 1º semestre de 2015. As 
inscrições poderão ser fei-
tas até 10 de novembro, 
com o exame previsto para 
o dia 14 de dezembro. São 
15.685 vagas oferecidas 
pelo Vestibular. Esse nú-
mero inclui 1.960 vagas 
para a modalidade a dis-
tância - distribuídas entre 
os 71 cursos gratuitos de 
tecnologia – o que repre-
senta um crescimento de 
2.660 vagas em relação 
ao mesmo período do ano 

A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas 
(EMCA) encerrará o pe-
ríodo de inscrição para o 
Processo Seletivo 2015 no 
próximo dia 11 de outubro, 
sábado. O edital publicado 
em setembro é destinado 
aos interessados no Curso 
Técnico de Manutenção 
de Aeronaves, com car-
ga horária de 1.440 ho-
ras e duração de 2 anos.
As inscrições podem ser 
realizadas na sede da 
EMCA, de segunda a sex-
ta-feira, das 14h30 às 22h 
e aos sábados, das 9h às 
11h. Os interessados de-
verão comparecer muni-
dos do documento original 
e cópia do RG , título de 
eleitor com comprovante 
da última eleição, com-

na Justiça de troca é de 
aposentadoria por tempo 
de contribuição”, conta 
o advogado.Segundo le-
vantamento da Advocacia 
Geral da União (AGU), 
em 2009 foram ajuizadas 
1.828 ações de desapo-
sentação. No ano passado, 
este número saltou para 
39.738 processos. De ja-
neiro a agosto deste ano, 
outras 34.284 ações foram 
ajuizadas. O Governo ale-
ga que a desaposentação 
geraria um custo de mais 
de R$ 50 bilhões aos co-
fres públicos O professor 
do Instituto Brasileiro de 
Estudos Previdenciários 
(IBEP), Sérgio Henri-
que Salvador, explica que 
existem dois processos de 
desaposentação aguardan-
do julgamento no STF. “O 
que tem previsão para ser 
julgado nesta quarta-fei-
ra tem repercussão geral, 
ou seja, a decisão valerá 
para todos os processos 
em andamento na Justi-
ça”. O processo em pauta 
tem como relator o minis-
tro Luís Roberto Barroso 
e teve origem no Tribu-
nal Regional Federal da 
4ª Região (que atende os 
estados da região Sul).O 
que é a desaposentação?É 
o ato voluntário do segura-
do que pleiteia o cancela-
mento de sua aposentado-
ria visando a concessão de 
uma outra mais vantajosa. 
Na prática, isto significa 
que ao cancelar o primei-

anterior (13.025). Edu-
cação a Distância (EaD) 
– As 1.960 vagas para o 
curso de graduação tecno-
lógica de Gestão Empre-
sarial nesta modalidade 
estão distribuídas entre 
as 35 Fatecs credencia-
das como polos de EaD. 
Desse total, 15 unida-
des passam a oferecer o 
curso a partir de 2015: 
Americana, Araçatuba, 
Bragança Paulista, Garça, 
Itaquaquecetuba, Jaboti-
cabal, Jacareí, Jales, Jaú, 
Lins, Praia Grande, Santo 
André, Baixada Santis-
ta (Santos), São José dos 
Campos e Tatuí. Neste 
ano, quatro  Fatecs vão 

provante do pagamento 
da taxa de inscrição no 
valor de R$ 32,00 que de-
verá ser paga em qualquer 
agência bancária ou casa 
lotérica, por meio de bo-
leto bancário distribuído 
juntamente com o edital e 
comprovante de residên-
cia. É necessário que o 
candidato tenha idade mí-
nima de 17 anos comple-
tos ou a completar até 31 
de dezembro de 2015, pos-
suir ensino médio comple-
to, não possuir diploma de 
curso superior e pagamen-
to da taxa de inscrição.
Entre as três especialida-
des ofertadas, o candidato, 
após a formatura, poderá 
ser habilitado em : Aviôni-
cos (instrumentos, partes 
elétricas e eletrônica da 

ro benefício o segurado 
terá computado na segun-
da aposentadoria todas as 
contribuições realizadas 
após a primeira – ou seja, 
o período trabalhado com 
novas contribuições para a 
Previdência Social servirá 
para melhorar o valor da 
aposentadoria. Isso acon-
tece quando o segurado 
se aposenta e volta a tra-
balhar para complementar 
sua renda e, assim, passa a 
contribuir novamente com 
o INSS. Atualmente, o Go-
verno estima que 703 mil 
aposentados continuem 
trabalhando e contribuin-
do com a Previdência So-
cial. Portanto, quem se 
aposentou e continuou tra-
balhando pode conseguir 
aumentar primeira aposen-
tadoria para que seja feito 
um cálculo, somando-se o 
valor acumulado com as 
novas contribuições reco-
lhidas para o INSS. O ad-
vogado Theodoro Vicente 
Agostinho explica que 
a troca da aposentadoria 
não é aceita na via admi-
nistrativa e o segurado 
terá de ir à Justiça para 
pleitear o seu direito. No 
entanto, é preciso verifi-
car se vale a pena ajuizar 
a ação. “Cada caso é um 
caso. Há situações em que 
o segurado sempre ganhou 
o salário mínimo e incluir 
novas contribuições não 
fará diferença. É preciso 
fazer um cálculo para sa-
ber se vale a pena”, alerta.

ampliar o número de cur-
sos oferecidos, dentre elas 
a Fatec Cruzeiro - Eventos 
e Gestão da Produção In-
dustrial (40 vagas, cada, 
ambos à noite); Inscrições 
- Para concorrer a uma das 
vagas do Vestibular, o can-
didato deve ter concluído 
ou estar cursando o Ensino 
Médio ou equivalente, 
desde que no ato da matrí-
cula comprove a conclu-
são do curso. Pela Internet 
- No período de 7 de ou-
tubro a 10 de novembro, 
as inscrições deverão ser 
feitas exclusivamente pela 
internet. Confira no site 
mais informações www.
vestibularfatec.com.br. 

aeronaves), Grupo Moto-
propulsor (motores da ae-
ronave) e Célula (estrutura 
e sistemas da aeronave). A 
escola prepara o aluno para 
exercer a profissão em em-
presas de manutenção ae-
ronáutica ou na indústria 
aeronáutica capacitando-o 
para exames da Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC), para obten-
ção da licença CCT, sem 
a qual não poderá exer-
cer a profissão. Serviço: 
EMCA (Escola Munici-
pal de Ciências Aeronáu-
ticas – Eng. João Ortiz)
Endereço: Rua Tomé 
Portes Del Rei, nº 
507/Vila São José
Telefone: 3608-7579
E-mail: emcatauba-
t e @ y a h o o . c o m . b r .
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Roseira promove Semana 
do Microempreendedor

Individual

Inscrições para Programa 
de Estágio 2015 da Novelis 

terminam este mês

Eleição Presidencial
Dilma e Aécio vão para

o segundo turno

Geraldo Alckmin se
reelege governador

em São Paulo

O Sebrae-SP promove até 
o dia  9 de outubro a Se-
mana do Microempreen-
dedor Individual de Rosei-
ra. A ação tem o objetivo 
de incentivar e esclarecer 
dúvidas dos empresários 
no município classificados 
nessa categoria tributária.  
O evento é uma iniciativa 
do Escritório Regional do 
Sebrae-SP de Guaratingue-
tá, em parceria com Pre-

Interessados podem se can-
didatar até 26 de outubro. 
A Novelis, líder mun-
dial em laminados e re-
ciclagem de alumínio, 
tem inscrições abertas 
para o processo seleti-
vo de seu Programa de 
Estágio 2015 até o próximo 
dia 26 de outubro. Ao todo 

A candidata à reeleição 
Dilma Rousseff (PT) com 
41% dos votos válidos e 
o candidato Aécio Neves 
(PSDB) com 33% tiveram 
a preferência dos eleitores 
brasileiros e garantiram 
lugar nas disputas do se-
gundo turno para a Presi-

Encerradas as apurações 
em São Paulo, as urnas 
confirmaram as pesqui-
sas realizadas pelos di-
versos institutos e mos-
traram a supremacia do 
candidato do PSDB, Ge-

feitura de Roseira e Banco 
do Povo. Nos dias de pro-
gramação, haverá atendi-
mento gratuito na unidade 
do Sebrae Móvel, que fi-
cará estacionada na Praça 
Sant’Ana no centro, pró-
ximo a Prefeitura, das 
10h às 16h. No local, os 
empreendedores poderão 
tirar dúvidas sobre gestão 
de negócios, finanças, ad-
ministração, marketing, 

serão selecionados 50 can-
didatos para vagas em São 
Paulo, Santo André (SP). 
P i n d a m o n h a n g a -
ba (SP) e Ouro Preto 
(MG) ‘Para partici-
par, os candidatos de-
vem estar matriculados 
em cursos de ensino 
superior ou tecnólogo, 

dência da República. Ma-
rina Silva (PSB) acabou 
confirmando a tendência 
de queda nas pesquisas, 
e não passou de 21% dos 
votos válidos e repetiu 
2010, qudno também ficou 
de fora do segundo turno. 
Os concorrentes tucano e 

raldo Alckmin na corri-
da eleitoral pelo Palácio 
Bandeirantes. Alckmin 
atingiu 57 % dos votos 
válidos e terá mais quatro 
anos à frente dos desti-
nos do governo paulista.

recursos humanos, legis-
lação e também, como se 
tornar um Microempre-
endedor Individual. Além 
disso, agentes do Banco 
do Povo darão orientações 
sobre como obter emprés-
timos para investimen-
to em negócios. A ação é 
gratuita e aberta a todos os 
empresários da cidade, es-
pecialmente os Microem-
preendedores Individuais.

com conclusão previs-
ta para dezembro de 
2015 ou 2016, ter in-
glês intermediário e do-
mínio de informática. 
Há posições em várias áre-
as como Saúde, Sistemas de 
Informação, Econo-
mia, Jornalismo e 
Engenharia, entre outras.

petistas já eram apontados 
como os favoritos na pes-
quisa “boca de urna” com 
Dilma na casa dos 40% e 
Aécio com 20%. O cresci-
mento de Aécio Neves se 
acentuou nos últimos três 
dias, que é chamado “pe-
ríodo de maturação” do 
voto, e é quando o eleitora-
do define o seu candidato. 
Nesse período, o represen-
tante do PSDB melhorou 
sua posição em Minas Ge-
rais e no Rio de Janeiro, e 
foi o mais votado em São 
Paulo e Espírito Santo. O 
segundo turno será reali-
zado no dia 26 de outubro.

Em segundo lugar, a dis-
puta foi acirrada entre os 
candidatos Paulo Skaf 
(PMDB) e Alexandre Pa-
dilha (PT). O petista subiu 
muito na intenção de votos 
durante os últimos dias de 
campanha e atingiu 18%, 
ficando próximo de Skaf 
que teve 21% dos votos.
Senador - José Serra, can-
didato do PSDB foi eleito 
Senador pelo Estado de São 
Paulo. Serra superou os 10 
milhões de votos, pratica-
mente o dobro do candida-
to Eduardo Suplicy (PT).


