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A GAzetA dos Municípios

Natividade da Serra
realiza 2ª edição da

corrida Jeronimo Villarino

Ortiz alega contradições 
no relatório do TRE que 

rejeitou seu recurso 
contra cassação

No dia 21 de dezembro, a 
cidade de Natividade da 
Serra receberá a 2ª edição 
da corrida Jeronimo Go-
mez Villarino, que deve 
receber corredores de todo 
o estado. O nome da cor-
rida, Jeronimo Gomez 
Villarino, é uma home-
nagem ao falecido atleta 

Em entrevista concedida 
nesta semana aos princi-
pais órgãos de impren-
sa da região, o prefeito 
de Taubaté Ortiz Junior 
(PSDB) falou pela primei-
ra vez, poucos dias depois 
do TRE conceder efeito 
suspensivo que o mantém 
no cargo. No dia 4 de no-
vembro, uma decisão da 
Corte do TRE rejeitou re-
curso do prefeito contra a 
cassação de seu mandato 
pelo Ministério Público 
de Taubaté, em agosto de 
2013.  Contra Ortiz Junior 
pesa uma condenação de 
abuso de poder econômico 
e político durante as elei-
ções de 2012. De acordo 
com o MP, Ortiz teria se 
beneficiado de recursos 
para sua campanha, des-
viado com a atuação de um 
suposto cartel que frauda-
va licitações para compra 
de mochilas na Fundação 
para o Desenvolvimen-
to da Educação (FDE). O 
FDE, na época presidido 
pelo ex-prefeito Bernardo 
Ortiz, pai de Ortiz Junior, 
é órgão ligado ao governo 

membro da Equipe Atlé-
tica Natividense, que por 
diversas vezes representou 
a cidade e apoiou os atle-
tas de corrida em provas 
pelo Vale do Paraíba, São 
Silvestre e demais loca-
lidades. Neste ano, serão 
realizadas provas de 10 
km, 5 km e caminhada. 

do Estado. Ortiz recorreu 
no TRE, mas a sentença de 
uma Corte de sete juízes 
decidiu, por quatro votos 
a dois, manter a cassação 
do prefeito e seu vice, Ed-
son Aparecido. O tucano 
rebate a votação da Corte, 
alegando que, no espaço 
de tempo - de agosto de 
2013 até o dia do proces-
so na pauta do colegiado 
- surgiram duas decisões 
favoráveis, uma delas com 
o Ministério Público so-
licitando o arquivamento 
da investigação crimi-
nal, e outra do Tribunal 
de Contas do Estado, que 
avaliou o processo licita-
tório da ação que causou a 
denúncia. “Essas decisões 
nós levamos ao Tribunal 
Regional Eleitoral, mas 
infelizmente o relator en-
tendeu que a Justiça Elei-
toral tem autonomia e in-
dependência em relação à 
Justiça comum. A questão 
toda é que a Justiça Elei-
toral tem um limite e pro-
gressão, ela não consegue 
aprofundar um processo de 
investigação porque não 

As inscrições começaram 
na segunda-feira no site 
oficial da Prefeitura de 
Natividade da Serra e são 
gratuítas. Os kits serão 
entregues em uma data 
mais próxima da prova e 
a organização pede aos 
participantes a doação 
de um quilo de alimento.

faz parte do rito de uma in-
vestigação processual, do 
processo eleitoral.”, disse 
Ortiz.   Para tentar rever-
ter a cassação no TRE, os 
advogados de defesa do 
prefeito protocolaram dois 
embargos declaratórios 
com argumentos baseados 
no que consideram contra-
dições no julgamento do 
colegiado: Uma é com a 
relatoria que se baseou em 
uma testemunha que não 
era de defesa, mas da acu-
sação. Outro ponto focal é 
um outro participante que 
foi ouvido na condição de 
informante, mas arrolado 
como testemunha.  Vale 
lembrar que em caso de 
nova derrota no TRE, o 
prefeito taubateano ainda 
poderá recorrer no TSE, 
ultima instância, proces-
so que segundo ele, ainda 
poderá ter sua conclusão 
no final de 2016, já duran-
te o fim de seu mandato.
* Termo jurídico que 
significa a reforma de 
um texto ou retirada de 
obscuridade e contradi-
ções em uma sentença 

Prefeitura de Taubaté
reforça postes do COI

A Secretaria de Segurança 
Pública deu início à execu-
ção de reforço dos postes 
do COI (Centro de Ope-
rações Integradas). A Pre-
feitura, em conjunto com a 
Polícia Militar, elencou os 
locais considerados mais 
vulneráveis e determinou 
que a empresa responsável 
pelos equipamentos aten-
desse um cronograma para 
concretagem de 15 pontos. 
A operação foi iniciada 
nessa terça-feira, dia 18 
de novembro, nos postes 
do cruzamento da Aveni-
da Santa Cruz do Areão e 

Avenida dos Bombeiros e 
no equipamento instalado 
atrás do Sesc, no mesmo 
bairro. A ideia é conter a 
ação de vândalos e crimi-
nosos para que as câme-
ras não voltem a sofrer 
depredações. O poder pú-
blico não recuou median-
te ameaças e informa que, 
além dos reforços, outras 
câmeras serão instaladas 
em breve. Os novos locais 
não serão divulgados com 
antecedência por ques-
tões de segurança. O COI 
iniciou suas operações 
em 30 de junho deste ano 

com 100 câmeras de mo-
nitoramento instaladas em 
diversos bairros, com o 
objetivo de coibir e iden-
tificar atos criminosos ga-
rantindo mais segurança à 
população. Desde a insta-
lação, o sistema possibi-
litou cerca de 40 prisões 
e/ou apreensões, apesar 
ter sofrido retaliação e 
ter sido alvo de vandalis-
mo e danos patrimoniais. 
Agora será reforçado, 
confirmando o compro-
misso da Administra-
ção Municipal com a 
segurança de Taubaté.

Creche é alvo de furto no 
bairro Campo Alegre

em Pinda
A creche municipal Josefi-
na Cembranelli, no bairro 
Campo Alegre em Pin-
damonhangaba, foi alvo 
de um furto descoberto 
na manhã desta segunda-
feira, quando funcioná-
rios chegaram no local.  
Os ladrões invadiram a 
cozinha, furtaram um li-

quidificador, um espre-
medor de frutas e ali-
mentos, além de terem 
vandalizado o local sujan-
do o ambiente com comida. 
As aulas não foram sus-
pensas nesta segun-
da e o local foi lim-
po pelos funcionários. 
Os itens furta-

dos foram repostos. 
Um boletim de ocorrên-
cia foi registrado e a Pre-
feitura informou que uma 
cerca elétrica será insta-
lada na unidade e a esco-
la deve receber câmeras 
de segurança em 60 dias. 
Agora, a Polícia Civil 
vai investigar o caso.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

Mercado Musical terá Pop 
Rock neste final de
semana em Taubaté

O projeto “Mercado Mu-
sical” tem o objetivo de 
trazer opções de entreteni-
mento para o público que 
visita a feira no Mercatau 
nas manhãs de sábado. 
No próximo dia 22 de no-
vembro, às 9h30, o pop 
rock do cantor Peu Junior 
marca presença no evento. 
Com mais de 25 anos de 
carreira e três discos lan-

çados, Peu é neto do tam-
bém cantor e compositor 
da região Alcides Ferreira. 
Com uma musicalidade 
que se aproxima do pop, 
Peu Junior já viajou todo 
o país para apresentar seu 
trabalho. No ano de 2009, 
o cantor foi indicado para 
concorrer nas categorias 
de “Melhor Álbum Pop” 
e “Artista Revelação” no 

Grammy Latino. O Mer-
catau está localizado na 
Rua Professora Escolásti-
ca Maria de Jesus, no bair-
ro Jardim Eulália. Serviço:
Mercado Musical - 
Peu Junior Data: 22 
de novembro- sábado 
Horário: 9h30
Local: Mercatau - Rua Pro-
fessora Escolástica Maria 
de Jesus, Jardim Eulália. 

Congresso discute
projetos sobre

conceitos de família e 
pode gerar polêmica

O Congresso Nacional vai 
discutir nos próximos dias 
dois projetos de lei (PL) 
que parecem iguais, mas 
não são. Ambos tratam da 
definição do conceito de 
família, e prometem es-
quentar a discussão. Um 
é o Estatuto da Família e 
o outro Estatuto das Famí-
lias, propostas antagôni-
cas, sendo a primeira mais 
conservadora enquanto a 
segunda é mais progres-
sista. O Estatuto da Famí-
lia tramita na Câmara (PL 
6.583/13) e define família 
como o núcleo formado a 
partir da união entre ho-
mem e mulher, por meio 
de casamento, união está-
vel ou comunidade forma-
da pelos pais e seus des-
cendentes. Seu relator é o 
deputado Ronaldo Fonse-
ca (PROS-DF). O relatório 
do projeto do Estatuto da 
Família será entregue nes-
ta segunda-feira (17) à co-
missão especial que anali-
sa a proposta na Câmara 
“Eu estou colocando no 
relatório a proibição da 
adoção [por casais do 
mesmo sexo]. Se o Arti-
go 227 ( da Constituição 
Federal) diz que a família 
é para proteger a criança, 
como é que dois homens, 
duas mulheres que são ho-
mossexuais que dizem ser 
pais, querem adotar? Ado-

tar para satisfazer a eles 
ou a criança? A adoção é 
para contemplar o direito 
da criança, não do adotan-
te”, justifica o relator. Por 
sua vez, o Projeto de Lei 
Suplementar (PLS) 470/13 
é o Estatuto das Famílias, 
que tramita no Senado, e 
reconhece a relação ho-
moafetiva como entidade 
familiar. Esse projeto revê 
o instituto da união estável 
e amplia sua conceitua-
ção. No apoio a esse gru-
po estão os parlamentares 
Erika Kokay (PT-DF) e 
Jean Wyllys (PSOL-RJ) 
que defendem movimen-
tos atingidos pela propos-
ta defendida por Fonseca.  
“A gente nunca teve um 
quadro de representação 
tão conservador. Estamos 
tentando contato com os 
deputados para constituir 
uma Frente Parlamentar 
pelos Direitos LGBT forte 
e atuante porque a próxima 
legislatura vai ser de muito 
embate, de muita disputa 
política. Este setor [evan-
gélicos] tem se organiza-
do para impedir qualquer 
avanço no reconhecimento 
de direitos humanos”, afir-
mou Carlos Magno, presi-
dente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABLGBTT).  
Carlos Magno afirma que 

a votação este ano poderia 
significar uma derrota para 
a população LGBT (lésbi-
cas, gays, bissexuais, tran-
sexuais e transgêneros). A 
formatação do Congresso 
Nacional a partir do ano 
que vem também não é fa-
vorável. Enquanto a ban-
cada evangélica cresceu, 
muitos parlamentares que 
levantavam a bandeira dos 
direitos humanos como 
prioridade não foram ree-
leitos. Fonseca, que tam-
bém integra a bancada 
evangélica, promete acir-
rar a polêmica.  Ronaldo 
Fonseca diz, sem citar as 
fontes, que há pesquisas 
que apontam que em sua 
grande maioria a socie-
dade brasileira quer que 
o conceito de família tra-
dicional seja mantido. 
“Não é questão de perse-
guição, é que na proteção 
especial do Estado para a 
família em que está con-
figurada a integridade da 
família, o Estado não pode 
simplesmente reconhe-
cer que dois homens que-
rem viver como família. 
Que história é essa? Dois 
marmanjos? Qualquer 
pessoa que se junta ago-
ra é família? Se duas 
mulheres querem fazer 
sexo, que façam, mas que 
não busquem a proteção 
do Estado”, concluiu.
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Com contratações de fim de 
ano, empressas procuram

renovar quadro de funcionários

Parque do Itaim em Taubaté é 
opção de divertimento para o 

fim de semana

PAT de Caraguatatuba tem 
vagas de empregos 

2º Batalhão de Engenharia de 
Combate de Pinda abre licitação

É normal o comércio reali-
zar contratações temporá-
rias para suprir a demanda 
de vendas no fim de ano. 
Uma grande oportunidade 
para quem está desem-
pregado ou procurando a 
primeira oportunidade e 
que pode se tornar um em-
prego fixo, pois as empre-
sas aproveitam essa época 
para testar novos empre-
gados e renovar o quadro 
de funcionários. De acor-
do com a CMP Consulto-
ria, associada da Fundação 
Dom Cabral, este é o mo-
mento em que as empresas 

O Parque Municipal do 
Itaim oferece nos dias 22 
e 23 de novembro diversas 
atrações para seus visitan-
tes. O casarão do parque é 
aberto às 08h com o tema 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma ré-
plica da casa descrita por 
Monteiro Lobato no Livro 
“O Saci”, onde segundo o 
escritor moram seus per-
sonagens. Ao longo do 
dia, atores caracterizados 
com os personagens de 
Monteiro Lobato intera-
gem com as crianças e o 
casarão do Parque estará 
aberto com mesas de ping 
pong e pebolim, oficina 
de desenho e pintura na 
face. Para toda a família 
acontece a trilha ecológica 
monitorada com horários 
de partida às 10h30 e às 
15h30. A hora do conto, às 
11h, proporciona às crian-
ças momentos mágicos no 
universo literário de Loba-
to. Para encerrar as ativi-
dades, às 16h, o teatro “O 
Casamento Da Narizinho” 
narra a história da união 
entre a sobrinha de Dona 
Benta e o Príncipe do Rei-
no das Águas Claras. O 
Parque possui uma área 
verde de 1,7 milhão de m², 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba tem dispo-
nível nesta terça-feira (18) 
uma nova lista com opor-
tunidades de empregos. De 
acordo com o PAT, são va-
gas em vários setores que 
apresentam algumas exi-
gências no currículo, den-
tre elas, experiência, e es-
colaridade.  A relação pode 
sofrer variações ou não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. O 
interessado deve compare-
cer à agência e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bair-
ro Sumaré. O telefone é 
(12) 3882-5211. Veja as 
vagas oferecidas:  Ajudan-

O 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate “Batalhão 
Borba Gato”, com sede 
em Pindamonhangaba – 
SP divulga nota 
para a imprensa 
referente ao Pregão Ele-
trônico 09/2014 para 

selecionam aqueles que 
obtiveram um melhor de-
sempenho e produtivida-
de. “Profissionais que vão 
além do escopo de traba-
lho e são comprometidos, 
maximizam as chances de 
serem efetivados. A em-
presa procura por funcio-
nários determinados e que 
estão dispostos a cresce-
rem junto com a organiza-
ção”, afirma Marcos Cam-
pos. Porém, uma imagem 
positiva é construída des-
de o primeiro contato: a 
entrevista. “Esse é um dos 
momentos mais importan-

é aberto diariamente para 
caminhadas das 06h às 
18h. O local oferece ainda:
Parques infan-
tis - das 08h às 17h;
Quiosques para lan-
ches e área para pique-
nique - das 08h às 17h;
Casarão para visitação mo-
nitorada - das 09h às 16h30;
Receptivo com os perso-
nagens da Turma do Sítio 
do Pica-Pau Amarelo, que 
contam as histórias do lo-
cal - das 09h às 16h30;
Brincadeiras com moni-
tores - das 09h às 16h30;
Brinquedoteca com jo-
gos, cantinho da leitura e 
oficinas - das 09h às 16h;
Trilha ecológica monito-
rada - sábados e domingos 
às 10h e às 15h e de ter-
ça a sexta-feira, median-
te prévio agendamento;
Um dia de vivência no 
Parque, com programa-
ção para grupos e excur-
sões, das 09h às 11h30 
e das 14h às 16h30. As 
atrações são gratuitas e 
o Parque do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim América. 
O telefone para informa-
ções e agendamento é o 
(12) 3633-5008, das 08h 
às 16h30. Dia 22 – Sábado

te de cozinha, Atendente 
balconista, Atendente de 
balcão, Atendente de bar, 
Atendente de lanchonete, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar 
de limpeza, Auxiliar de 
mecânico de autos, Auxi-
liar de pizzaiolo, Auxiliar 
de seguros, Açougueiro, 
Balconista, Balconista de 
lanchonete, Barman, Ca-
beleireiro, Caseiro, Chur-
rasqueiro, Conferente de 
carga e descarga, Corre-
tor de imóveis, Cozinhei-
ro industrial, Cuidador 
de idosos, Empacotador, 
Empregado doméstico 
arrumador, Empregado 
doméstico diarista, Faxi-
neiro, Fiscal de loja, Fisio-
terapeuta, Garçom, Geren-
te de balconista, Instrutor 
de informática, Lubrifica-

Aquisição de Material de 
Consumo e Permanente. 
Aviso de Licitação UASG: 
160477 – 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 09/2014
Objeto: Aquisição 

tes. É preciso que o candi-
dato estude sobre a empre-
sa e o mercado no qual ela 
atua. Mostrar que buscou 
informações e conhece 
o setor é um fator extre-
mamente positivo, além 
da postura transparente 
e carismática”, ressalta. 
Para se destacar, o fun-
cionário deve ser pró-ati-
vo e mostrar interesse em 
aprender. Mesmo se não 
conseguir a efetivação, o 
funcionário que se dife-
renciar vai ser lembran-
do caso uma oportunida-
de apareça na empresa.

8h - Abertura: Casa-
rão “Mundo Mági-
co de Dona Benta”
Brinquedoteca e Biblio-
teca, Oficina de dese-
nhos, pintura na face 
e mesa de pebolim
10h30 – Trilha eco-
lógica monitorada
11h – Baú de Histó-
rias – Hora do Conto
14h – Brincadeiras 
com os personagens 
de Monteiro Lobato
15h30 – Trilha eco-
lógica monitorada
16h – Teatro – “O Ca-
samento Da Narizinho”
Dia 23 – Domingo
8h - Abertura– Casa-
rão “Mundo Mági-
co de Dona Benta”
Brinquedoteca e Biblio-
teca, Oficina de dese-
nhos, pintura na face, 
mesa de pebolim e Dj 
com músicas infantis
10h30 – Trilha eco-
lógica monitorada
11h – Baú de Histó-
rias – Hora do Conto
14h – Brincadeiras 
com os personagens 
de Monteiro Lobato
15h30 – Trilha eco-
lógica monitorada
16h – Teatro – “O Ca-
samento Da Narizinho”.

dor industrial, Manicure, 
Manobrista, Mecânico de 
automóvel, Mecânico de 
motocicletas, Mecânico de 
motor a diesel, Motorista 
entregador, Nutricionis-
ta, Oficial de manutenção 
predial, Oficial de serviços 
diversos na manutenção 
de edificações, Operador 
de caixa, Operador de 
telemarketing, Padeiro, 
Pedreiro, Pintor de alve-
naria, Pizzaiolo, Profes-
sor de artes, Professor de 
educação física, Professor 
de espanhol, Professor de 
inglês, Psicólogo social, 
Recepcionista de hotel, 
Recepcionista, Serralheiro 
de alumínio, Servente de 
pedreiro, Professor em lo-
gística de transporte, Téc-
nico de seguros, Técnico 
eletrônico, Técnico em 
documentação, Vendedor, 
Vendedor pracista, Vidra-
ceiro, Vidraceiro e Vigia.

de Material de Con-
sumo e Permanente
Data Sessão Pública: 
1º de dezembro 2014 
- 09: 00 (nove horas 
- horário de Brasília)
Retirada do Edital: 
www.comprasnet.gov.br
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Futebol femino de São 
José é tricampeão da 

Copa Libertadores

Irmãs Carmelitas
realizam eventos para 

auxiliar canonização de 
Madre Carminha

de Tremembé

A equipe de futebol femi-
nino de São José dos Cam-
pos se sagrou campeã da 6ª 
edição da Copa Libertado-
res Feminina. As joseenses 
derrotaram o Caracas por 
5 a 1 em jogo realizado no 
estádio Martins Pereira no 
último domingo e conquis-
taram o campeonato pela 
terceira vez. Mais de 8 mil 
pessoas foram ao estádio 
para apoiar as meninas no 
jogo decisivo. A partida 
começou disputada, com 
marcação forte e jogadas 
rápidas. Logo nos primei-
ros minutos, Rosana abriu 
o placar para o São José e 
deixou ainda mais quen-
te a disputa. Apenas sete 
minutos depois, a lateral 

O Carmelo Santa Face e 
Pio XII através das Irmãs 
Carmelitas comunica que 
serão realizados vários 
eventos a fim de arreca-
dar fundos para auxiliar 
no Processo de Canoni-
zação da Serva de Deus 
Madre Carminha. Segun-
do as irmãs, o processo 
está em Roma com muito 
bom andamento e esta em 
fase final da escrita da Po-
sitio, um livro de no má-
ximo 300 páginas escrito 
a partir dos documentos 
históricos da vida da Ser-
va de Deus recolhidos pela 
Comissão Histórica du-
rante a fase diocesana do 
Processo. Este livro está 
em seus retoques finais, 
organizado por um Padre 
beneditino, D. Alessandro, 
que já se tornou grande 
admirador de Madre Car-
minha por estar conhe-
cendo sua bela história de 
vida e santidade. Serão 
necessários 20 exempla-
res desta impressão que 
serão lidos e estudados 
por um grupo de Cardeais 
que darão seus pareceres 
através dos quais espera-
mos que Madre Carminha 

Poliana aumentou o placar 
para o São José. Os times 
mantiveram o ritmo ace-
lerado e eletrizante até o 
fim do primeiro tempo. Já 
no segundo tempo, as ve-
nezuelanas entraram mais 
concentradas na partida 
e aos 14 minutos fizeram 
seu primeiro gol, com a 
atacante Viso. Mas o São 
José não deixou a partida 
esfriar e apenas um minuto 
depois a meia Andressa fez 
o terceiro. Para consagrar a 
conquista, Poliana fez seu 
segundo gol na partida e o 
quarto da equipe joseense 
e a atacante Gio marcou o 
quinto, fechando o placar. 
A goleada deu ao São José 
o título de maior ganhador 

seja declarada venerável.
Enquanto isso, as Ir-
mãs Carmelitas reali-
zam uma série de even-
tos, confira abaixo 
programação completa:
DIA 20 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo nosso Bis-
po diocesano, D. Carmo 
João Rhoden com bên-
ção especial aos devo-
tos junto ao túmulo, logo 
após inauguração do Bus-
to da Madre Carminha 
no Jardim do Carmelo.
DIA 21 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo Pe. Té-
quinho com bênção es-
pecial aos devotos junto 
ao túmulo, seguindo a 
GRANDE FESTA COM 
A NOITE DO PASTEL 
E DA BATATA FRITA;
DIA 22 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo Pe. Clei-
ton  Willian com bên-
ção especial aos devotos 
junto ao túmulo, seguin-
do GRANDE BINGO
1º PRÊMIO: 1 TELEVI-
SÃO DE 32 POLEGADAS
2º PRÊMIO: 1 BICI-
CLETA DE ADULTO

da história do torneio, com 
três vitórias (2011, 2013 
e 2014). A Copa Liberta-
dores Feminina reuniu 12 
equipes, 9 internacionais 
e 3 nacionais: Colo Colo, 
Formas Íntimas, Roca-
fuerte, Cerro Portenõ, 
Real Maracaná, Colón, 
Caracas, Mundo Futuro, 
Boca Juniors, São José, 
Vitória e Centro Olímpico. 
Ao todo, 400 pessoas esti-
veram ligadas diretamen-
te na competição, entre 
atletas, comissão técnica, 
Conmebol e organização.  
As partidas foram reali-
zadas em três estádios. 
Esta é a segunda vez que 
São José dos Campos 
foi sede da competição.

3º PRÊMIO: 1 FA-
QUEIRO DE 60 PEÇAS
DIA 23 DE NOVEMBRO: 
Inauguração da SALA 
DOS MILAGRES E SEDE 
DA OBRA DO BERÇO
ÀS 8:30: PRIMEIRA CA-
VALGADA DA FÉ MA-
DRE CARMINHA, saindo 
da Praça da Estação – Tre-
membé, com roteiro por 
alguns pontos da cidade e 
chegada às 10:00h no Car-
melo, onde haverá a Santa 
Missa celebrada pelo Pa-
dre Fred, encerrando com 
a bênção aos tropeiros;
18:00h – Solene celebra-
ção em ação de graças 
pelo 116º aniversário nata-
lício de Madre Carminha, 
presidida pelo nosso Ca-
pelão e Vice Postulador do 
Processo Pe. Carlos Antô-
nio, seguida da procissão 
que levará os objetos re-
ferentes às graças alcan-
çadas pela intercessão da 
Serva de Deus até a SALA 
DOS MILAGRES que 
será inaugurada neste dia.
A Prefeitura de Tremem-
bé está dando total apoio 
para auxiliar na canoniza-
ção da Madre Carminha.

Casa Transitória de Pinda
realiza almoço sírio

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo de Pinda-
monhangaba realiza no 
próximo domingo, dia 23 
de novembro, um almoço 
sírio. Serão servidos di-
versos pratos da culinária 

síria ao preço de R$ 36,90 
kg. O almoço será ser-
vido a partir das 12h30. 
Convites antecipados tem 
descontos e podem ser ad-
quiridos na sede da Casa 
Transitória, localizada na 

Rua Guaratinguetá - 555, 
Crispim. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3642-6277, pelo email pla-
nobem@casatransitoria.
org.br ou pelo site www.
casat rans i tor ia .org .br

Pinda será representada 
nos Jogos Abertos

Os atletas do município se 
dedicaram nos Jogos Re-
gionais para representar a 
cidade nos 78º Jogos Aber-
tos Horácio Baby Barioni. 
A competição teve início 
nesta semana e segue até 
o dia 29 deste mês, em 
Bauru. Pindamonhangaba 
estará nas provas de ginás-
tica rítmica, ginástica ar-
tística masculina, capoeira 
feminina, natação femi-
nina, natação das pessoas 
com deficiência e xadrez.
As atletas de ginástica rít-
mica serão as primeiras a 

representar a cidade nos 
Jogos Abertos. Esta equi-
pe é fruto das escolinhas, 
o conjunto de três bolas 
e duas fitas fez boas exe-
cuções, lançamentos e 
com a excelência na re-
cuperação dos aparelhos 
conquistou o 2º lugar nos 
Jogos Regionais. Bea-
triz Gicca também ga-
rantiu o ouro nas mãos 
livres e bronze nas fitas.
Os Jogos Abertos do Inte-
rior irão reunir 20 mil atle-
tas, divididos em 30 mo-
dalidades e contará com a 

presença de mais de 220 
municípios. Em entrevis-
ta sobre o evento, o dire-
tor da Divisão de Esportes 
da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude do Es-
tado de São Paulo, Daniel 
Gaudêncio Adriano, en-
fatizou que esta é a maior 
competição da América 
do Sul, devido à quanti-
dade de atletas e municí-
pios participantes, além 
disto,  é uma oportunidade 
única para reunir atletas 
de alto nível competiti-
vo e qualidade técnica. 


