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Confira novas vagas no
PAT de Caraguá

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Ca-
raguatatuba divulgou mais 
uma lista de vagas para o 
mercado de trabalho. O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
 De acordo com o PAT, as 
vagas possuem tem como 
principais exigências a es-
colaridade e  experiência 
e podem  sofrer variações 
e não estar mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, da mesma foram 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
a partir do dia 23/07/14, 
os pagamentos de docu-
mentos que contenham 
códigos de barras, deve-
rão ser pagos através de 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou 
oficialmente as atrações 
para a comemoração 
dos 309 anos da cidade. 
O evento acontecerá no 
Parque da Cidade de 9 a 
13 de julho, com portões 
abertos a partir das 19h 
e shows a partir das 21h. 
A entrada será gratuita.
A primeira atração da festa 
será a dupla Chitãozinho 
e Xororó, que se apresen-
tará no dia 9 com seus 
maiores sucessos. No dia 
10, a atração será a banda 
de rock CPM22; dia 11, o 
sambista Péricles; dia 12, 
os sertanejos Carlos e Ja-
der; e dia 13, encerramen-
to com os artistas da cida-
de: Banda Gold, Bellator 
e a dupla Tadeu e Renan.

bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
 Vagas oferecidas:  Agen-
te educacional, Ana-
lista de recursos hu-
manos, Atendente de 
lanchonete, Auxiliar de 
manutenção predial, Au-
xiliar de pessoal, Auxiliar 
de pintor de automóveis, 
Babá, Balconista, Cama-
reira de hotel, Chapista 
de lanchonete, Cirurgião 
dentista, Comprador, Cor-
retor de imóveis, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
de restaurante, Eletricista, 
Empregado  doméstico , 
Esteticista, Farmacêuti-
co, Funileiro de automó-
veis, Garçom, Instalador 
de alarmes residenciais, 

agência bancária, banco 
postal, lotérica ou internet.
Esclarecemos que 
tal medida, visa as-
segurar a segurança, 
tendo em vista
 várias tentativas de as-
salto, colocando em ris-

Segundo informações da 
Secretaria de Governo, 
que organiza a festa, a 
segurança da população 
será uma das prioridades 
na realização do evento. 
A Polícia Militar estará 
com 45 policiais por dia, 
sendo 30 da atividade 
delegada e 15 de apoio. 
Além disso, haverá 50 
seguranças contrata-
dos por dia, além de 
20 guardas municipais, 
brigadistas da Prefeitu-
ra e plantões do setor de 
Elétrica e do Corpo de 
Bombeiros. Ingressos
As atrações são gratuí-
tas, mas como nos ou-
tros anos, haverá troca 
de ingressos que serão 
limitados, para garantir 
a segurança do púlbico. 

Lavadeira em geral, La-
vador de carros, Marce-
neiro, Masseiro (massas 
alimentícias), Mecânico 
de auto em geral, Me-
cânico naval, Motorista 
de caminhão, Motorista 
entregador, Operador de 
caixa, Padeiro, Pedreiro 
de acabamento, Pintor de 
automóveis, Pizzaiolo, 
Professor de inglês, Re-
positor de mercadorias 
(PCD - vaga para porta-
dor de deficiência física), 
Supervisor de atendimen-
to ao cliente, Técnico de 
manutenção de celulares 
e equipamentos similares, 
Técnico em nutrição, Ven-
dedor no comercio vare-
jista e Vendedor pracista.

co a vida dos munícipes 
e dos servidores muni-
cipais que atuam direta-
mente no recebimento.
Na certeza de con-
tar com a compreensão 
de todos, des-
de já agradecemos.

Os ingressos estarão dis-
poníveis para retirados no 
momento da entrada, dia-
riamente. A organização 
da festa espera receber de 
75 a 90 mil pessoas duran-
te os quatro dias de evento
 Outras atrações
Além dos shows, a festa 
terá praça de alimentação 
coordenada pelas institui-
ções assistenciais da cida-
de, parque com brinquedos 
infláveis para as crianças, 
ações de saúde, espaço de 
divulgação do turismo da 
cidade, da Associação Co-
mercial e Industrial de Pin-
damonhangaba e área para 
a imprensa, entre outros. O 
estacionamento será pago, 
e 60% da arrecadação será 
destinada para as entida-
des assistenciais da cidade.

Tremembé disponibilizará
pagamentos de

documentos através
da Internet e outros 

meios

Pinda divulga
programação de festa

de aniversário da cidade

21ª Temporada de
Inverno “Acordes na 
Serra” traz atrações

em Cunha
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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 Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Cinema de Ubatuba
exibe filmes no

Casarão da FundArt

A Semana Férias com Ci-
nema de Ubatuba acon-
tece entre os dias 14 e 
18 de julho no Auditó-
rio do Casarão da Fun-
dart, centro da cidade.
Aberta ao público de to-
das as idades, a iniciati-
va exibirá a 5ªa mostra 
do Circuito Tela Verde. 

As sessões serão às 16 
horas e às 19:30 horas. 
O circuito 
Tela Verde é um pro-
jeto do Ministério do 
Meio Ambiente, apoia-
do pelo Ministério 
da cultura, que promove 
anualmente um concur-
so de criação autônoma e 

independente, de filmes 
de longa, curta e média 
duração, de conteúdo es-
tritamente ambiental. 
A Sala Verde Ubatu-
ba é um dos parceiros 
exibidores da mostra!
Confira mais informa-
ções em nossas pró-
ximas reportagens.
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“Pinda em Cena” leva
cultura ao centro de Pinda

São José lidera os 
Jogos Regionais e 
Pinda aparece em 

5º lugar

O Pinda em Cena está 
de volta em Pindamo-
nhangaba. O projeto, que 
tem como proposta reu-
nir artistas da cidade em 

vários segmentos para 
se apresentarem num 
único local e fez várias
 apresentações em 2013, 
voltou neste sábado (5), 

à praça Monsenhor Mar-
condes, no centro da ci-
dade, para abrilhantar as 
comemorações dos 309 
anos da Princesa do Norte.

Competição segue com a 
delegação joseense sen-
do destaque em Cara-
guatatuba Na abertura de 
mais um dia de competi-
ções em Caraguatatuba, 
a cidade de São José dos 
Campos aparece sobera-
na no primeiro lugar da 
classificação geral, agora 
com 40 pontos, 12 pon-
tos a mais que Taubaté, 
que está em segundo lugar 
com 28 pontos ganhos.
A cidade de Jacareí é a 
terceira colocado com 27 

pontos; Mogi das Cruzes 
é a quarta, com 25 pon-
tos e Pindamonhangaba 
aparece em quinto lugar, 
com apenas 17 pontos 
ganhos até o momento.
Na 2ª Divisão, Lorena está 
no topo com 34 pontos, 
seguida de Guaratinguetá, 
com 26 e de Poá, com 18 
pontos ganhos. A 58ª edi-
ção dos Jogos Regionais 
do Interior, que pela tercei-
ra vez consecutiva aconte-
ce em Caraguatatuba, se-
gue até o dia 12 de julho.

Inclusão de
deficientes visuais 
é tema de evento 

no Taubaté
Shopping

Com o objetivo de cha-
mar a atenção do público 
para a questão da inclu-
são do deficiente visual na 
sociedade, a Associação 
dos Deficientes Visuais de 
Taubaté e Vale do Paraíba 
(ADV – Vale), associação 
sem fins lucrativos, reali-
za, no próximo domingo, 
dia 20 de julho, no Tauba-
té Shopping, um evento 
para conscientizar a po-
pulação sobre a importân-
cia dos cães-guias, bem 
como mostrar novidades 
disponíveis para facilitar 
a vida dos portadores da 
deficiência. Cães-guias
Para demonstrar ao públi-
co a importância dos cães 
na vida dos deficientes 
visuais, a ADV-Vale tra-
rá ao local seis cães, para 
que o público aprenda al-

guns comandos, dicas de 
adestramento e interaja 
com os bichos, utilizando 
objetos como bola e bam-
bolê. “O cão-guia na vida 
do deficiente visual é um 
verdadeiro parceiro, pois 
ajuda a afastá-lo de peri-
gos e propicia momentos 
de descontração”, expli-
ca Paulo Izzo, coordena-
dor da equipe de ades-
tramento da Associação.
Tecnologia a favor
Na ocasião, a ONG ex-
porá também formas de 
inclusão e integração das 
pessoas com deficiência 
visual em todos setores 
da sociedade, sobretudo 
disponibilizando um com-
putador com um programa 
que, via comando de voz, 
tem por finalidade respon-
der oralmente ao usuário.
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Fiéis ajudarão na
reforma da Igreja do
Rosário em Taubaté

Fechada desde 2010, 
quando foi interditada 
pela Defesa Civil, a Igreja 
do Rosário é alvo de uma 
campanha para arreca-
dar fundos para restaurar 
sua estrutura. A Fundação 
Dom José Antonio do Cou-
to, da Diocese de Taubaté, 
criou uma campanha para 
receber doações e assim 
reformar da igreja, patri-
mônio histórico da cidade, 
enquanto aguarda a assina-
tura de um convênio com 
a Prefeitura de Taubaté.
Foram lançados carnês e 
será colocada uma urna 
no estacionamento ao lado 
do Rosário para receber 
doações, que ainda po-
dem ser feitas via depósi-
to bancário. Com o slogan 
‘Grandes desafios geram 
oportunidades — Ajude-
nos a recuperar o que nos 
resta de memória’, a cam-
panha terá dois principais 
eventos: no dia 24 de ju-
lho, haverá o lançamento 
do novo livro do padre 
Fábio de Melo (com toda 
a renda revertida para o 
projeto) e no dia seguinte, 
a igreja do Rosário abrirá 

suas portas para uma visi-
ta monitorada, para mos-
trar suas atuais condições.
“Nós precisamos preser-
var a nossa história e a 
nossa memória, com a 
restauração e a reforma. 
Além disso, também há o 
ponto religioso: queremos 
abrir as portas para que a 
população volte a frequen-
tar”, afirmou Lilian Man-
sur, diretora da Fundação.
Restauração/ Segundo 
Lilian, a igreja necessi-
ta de R$ 800 mil para a 
restauração completa. 
Até agora, já foram ad-
quiridos R$ 217 mil para 
a elaboração do projeto, 
e uma reestruturação do 
acesso ao piso superior e 
a descupinização do piso.
A Fundação Dom Couto 
aguarda a assinatura de 
um convênio com o gover-
no Ortiz Junior (PSDB) 
para dar continuidade
 ao projeto.  “Se con-
seguirmos assinar esse 
convênio até agosto, po-
de-se dizer que em de-
zembro conseguimos abrir 
as portas de vez”, diz.
Procurado ontem, o Exe-

cutivo não respondeu à 
Gazeta de Taubaté sobre 
o andamento do convê-
nio. “Nós vamos fazer 
uma prestação de contas 
mensal, para que todos 
possam ver como esta-
mos. Com uma ação con-
junta do poder público, 
da sociedade e da igreja, 
podemos reerguer esse pa-
trimônio”, afirmou Lilian.
Construída entre os anos 
de 1700 e 1705, a Igre-
ja do Rosário foi in-
terditada por conta de 
problemas estruturais,
 principalmente no
 telhado. No ano passa-
do, as portas da igreja 
receberam tapumes, e a 
parte anexa (onde funcio-
na o estacionamento e a 
Fundação Dom Couto), 
também teve um trecho 
interditado. Segundo Li-
lian, qualquer pessoa pode 
ajudar na restauração, ou 
pela aquisição de carnês 
ou pelo depósito bancário 
nas contas do Banco do 
Brasil (Agência 6518-8, 
conta corrente 29179-x) 
ou Caixa (Agência 2898, 
conta corrente 1169-3).

Robinho e Bruna Silva
vencem a edição 2014

da Corrida Pinda

Com manhã ensolarada, o 
Largo do Quartel recebeu 
milhares [oficialmente, 6 
mil inscritos] de pessoas 
para a disputa da edição 
2014 da Corrida Pinda, 
tradicional evento espor-
tivo que acontece anual-
mente no mês de aniversá-
rio de Pindamonhangaba, 
que este ano celebra 309 
anos de história e tradição.
Na principal categoria, a 
prova de 10 km, o vence-
dor foi um velho conheci-
do dos atletas que dispu-
tam corridas de rua pela 
região. Robson Karlos de 
Oliveira e Silva, mais co-
nhecido como Robinho, 
não deu chance para os de-
mais corredores e venceu 
a prova pela sexta vez. O 
atleta percorreu os 10 km 
da prova em 32 minutos e 
49 segundos, e assim sa-
grou-se hexacampeão da 
competição. “Estava me 
sentido bem, mesmo ten-
do participado dos Jogos 
Regionais ontem [sábado] 
e então consegui imprimir 
um ritmo forte até cru-
zar a linha de chegada”, 
disse Robinho, que che-
gou com quase dois mi-
nutos de vantagem para 
o segundo colocado.
O segundo lu-
gar ficou com Paulo 
Tadeu Moreira (34min19) 
e o terceiro foi para 
Francisco de Pau-
la Filho (35min20).
Nos 10 km feminino, 
vitória para Bruna Da-
niele da Silva, que com-
pletou o percurso em 41 
minutos e 4 segundos e 

chegou ao bicampeona-
to na prova. Ela havia 
sido campeão em 2013.
O segundo lugar ficou com 
Gislaine Karine de Olivei-
ra (46min51) e o tercei-
ro foi para Leandra Aires 
Cossette (47min08). Nos 
4 km, a vitória no masculi-
no foi para Jefferson Luiz 
Dutra, com 11min58. O 
segundo lugar ficou com 
Douglas Gouvea e o ter-
ceiro foi para Anderson 
Clóvis da Silva. No femi-
nino, vitória de Jennifer 
Letícia Severi (15min38), 
com Márcia Lizandra 
em segundo (15min47) 
e Elisangela Leite em 
terceiro (16min14).
Também ouve a premia-
ção para as escolas que 
mais trouxeram partici-
pantes para a corrida. O 
primeiro lugar foi para 
Francisco Montoro, o se-
gundo ficou com a escola 
Nova Esperança e o ter-
ceiro com Maria Zara.
A corrida também pre-
miou as categorias pré-
mirim, mirim e infantil. 
Quem não quis compe-
tir, fez a sua inscrição e 
participou da caminha-
da, que também reuniu 
muitas pessoas. CLAS-
SIFICAÇÃO GERAL:
10 km masculino
Robson Karlos de Oli-
veira e Silva – 32min49
Paulo Tadeu Mo-
reira – 34min19
Francisco de Pau-
la Filho – 35min20
10 km feminino
Bruna Daniele da 
Silva – 41min04

Gislaine Karine de 
Oliveira – 46min51
Leandra Aires Cos-
sette – 47min08
4 km masculino
Jefferson Luiz Du-
tra – 11min58
Douglas Gouvea – 12min02
Anderson Clóvis 
da Silva – 12min15
4 km feminino
Jennifer Letícia Conde da 
Silva Severi  - 15min38
Márcia Lizandra – 15min47
Elisângela Aparecida Do-
mingues Leite – 16min14
1 km – infantil masculino
Victor Belmonte
Breno de Assis Silva
Matheus Este-
vão Silva Borges
1 km – infantil feminino
Dalvany Ribeiro Prado
Darlene do Prado
Isabely Carvalho Garcia
600 metros – mi-
rim masculino
João Victor Lazarini
Aldo Adriano Alves Filho
Daniel Henrique 
Prado dos Santos
600 metros – mi-
rim feminino
Sley Maísa So-
ares Marcondes
Carolina Santos Tatini
Cibele Cavalcante
200 metros – pré-
mirim masculino
Ítalo Antônio Ca-
margo Goffi
Carlos Eduardo Trin-
dade dos Santos
Rafael Hilário dos Santos
200 metros – pré-
mirim feminino
Camila Ferrari Vera
Giovana Almeida Silva
Vitória Américo Trindade

Relatório da Cetesb
mostra melhora na

qualidade da água do
Rio Paraíba do Sul

Dados do último relató-
rio ambiental da Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo), co-
letados ao longo de 2013, 
mostram uma melhora na 
qualidade das águas super-
ficiais dos rios do Estado, 
incluindo o Paraíba do Sul. 
O estudo ainda informa 
sobre qualidade do ar e das 
praias, identifica tendência 
de melhora em rios que 
deixaram de receber des-
pejos de esgoto sem tra-
tamento. Os documentos 
podem ser consultados no 
site www.cetesb.sp.gov.br.
A pesquisa abrange todas 
as 22 Unidades de Ge-
renciamento De Recursos 
Hídricos (bacias hidrográ-
ficas) do Estado e mostra 
que, para a  água doce, 
84% dos pontos moni-
torados mantiveram, em 
2013, classificações como 
Ótima, Boa e Regular para 
o Índice de Qualidade de 
Água (IQA). Para o cál-
culo do IQA são medidos 
os níveis de itens como 

demanda bioquímica de 
oxigênio, oxigênio dissol-
vido, fósforo total e turbi-
dez. Ao final, atribuiu-se 
uma nota de zero a 100. 
Dos 260 pontos de amos-
tragem, onde foi possível 
estabelecer uma série de 
2008 a 2013, 32 apresen-
taram uma tendência de 
melhora, relacionada prin-
cipalmente a melhorias 
no sistema de saneamento 
básico e na gestão de des-
cargas de reservatórios.
O Rio Paraíba do Sul em 
10 dos 11 pontos monito-
rados teve o IQA foi consi-
derado bom.  Na tabela que 
mostra a relação dos pon-
tos de amostragem onde 
se verificou tendência de 
melhora (página 165), o 
motivo apontado é a am-
pliação da coleta de esgo-
to e tratamento na estação 
de Lavapés, em São José 
dos Campos. Nesse ponto, 
o IAQ saltou de 51 para 
55, alterando a classifica-
ção, de regular para bom.
A ETE Lavapés foi am-

pliada, dos 585 litros por 
segundo para 1.168 l/s, 
com investimento de mais 
de R$ 37 milhões. Vai be-
neficiar meio milhão de 
habitantes, além de contri-
buir ainda mais para a boa 
qualidade da água do Para-
íba.  Também foi conside-
rada boa a água em outros 
pontos do rio onde estão 
cidades da Sabesp no Vale 
do Paraíba: Caçapava, 
Tremembé, Pindamonhan-
gaba, Lorena e Queluz. 
“Os resultados são fruto 
do avanço no tratamento 
de esgoto e trouxeram de 
volta os peixes”, ressalta o 
superintendente regional, 
Oto Elias Pinto. “A Sabesp 
investe R$ 519 milhões no 
período 2011-2014 para 
universalizar o saneamen-
to básico no Vale até o fi-
nal deste ano. Apenas nes-
sa região foram entregues 
nove ETEs desde 2011 
e ainda serão mais qua-
tro”,  completa o diretor 
do interior e litoral, Luiz 
Paulo de Almeida Neto


