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A GAzetA dos Municípios

Pinda: Prefeitura
inaugura melhorias

no Maçaim

Prefeitura de Tremembé 
inicia obras de

ampliação de galerias 
no Vera Cruz e Guedes

Nesta semana, a comu-
nidade do Maçaim rece-
be, oficialmente, diversas 
melhorias realizadas pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.  As melhorias 
foram realizadas pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e DOV 
– Departamento de Obras 
e Viação. No local, foram 
realizadas a troca de tu-

Preocupada com a pre-
venção e a solução 
definitiva dos alaga-
mentos que podem 
ocorrer em épocas chu-
vosas, a Prefeitura de 
Tremembé, está am-
pliando as redes de ga-
lerias de águas plu-
viais do município.
No bairro Vera Cruz, na 

bulação e duplicação da 
galeria de águas pluviais 
que passa sob a Estrada 
do Maçaim, com a coloca-
ção de oito tubos de 1,50 
m e diâmetro de 0,60 m. 
Em seguida, foram feitos 
650 metros de asfalto no 
sistema CBUQ (Concre-
to Betuminoso Usinado 
a Quente), pela equipe 
da Usina de Asfalto da 
Prefeitura. Finalizando, 

Av. Agostinho Manfredini, 
escavadeiras e funcioná-
rios estão instalando tubos 
que irão aumentar o alcan-
ce das galerias pluviais. As 
obras irão ligar as redes 
do Vera Cruz ao Guedes.
Os trabalhos de ins-
talação devem seguir 
pela próxima semana. 
Ao todo  200 metros de tu-

foi instalado um parque 
infantil com cinco brin-
quedos. Essas melhorias 
foram realizadas aten-
dendo a solicitação dos 
moradores da comuni-
dade, em reunião com a 
administração municipal. 
O investimento total da 
Prefeitura na obra foi de 
R$ 66.536,00 (sessen-
ta e seis mil e quinhen-
tos e trinta e seis reais).

bulação serão instalados e 
a ampliação da rede ainda 
prevê a colocação de guias, 
sarjetas e o asfalto na Av. 
Agostinho Manfredi-
ni trecho do Vera Cruz.
As galerias pluviais são 
sistemas de dutos de con-
creto, subterrâneos, que 
captam e escoam a água 
de maneira ordenada.PAT de Caraguá atualiza

relação de vagas disponíveis Tremembé realiza
encontro de carros

antigos neste domingo

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Caraguá 
(PAT) oferece nesta terça-
feira (14) nova relação de 
vagas para desemprega-
dos. O preenchimento das 
vagas exigem alguns re-
quisitos como experiência 
e escolaridade, entre ou-
tros. A lista também pode 
sofrer variações e algumas 
vagas poderão não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 

que as disponibilizaram.
Os interessados deverão  
apresentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS). O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
Vagas oferecidas: Açou-
gueiro, Ajudante de padei-
ro, Alinhador de direção, 
Atendente de farmácia 
(balconista), Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de escri-
tório, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de marceneiro, 
Auxiliar de pizzaiolo, Au-
xiliar de seguros, Balco-
nista, Cabeleireiro, Cabis-
ta, Caldeireiro (chapas de 
ferro e aço), Camareira de 
hotel, Chapista de lancho-
nete, Chefe de cozinha, 
Conferente de mercado-
ria, Copeiro, Cozinheiro 
geral, Cuidador de ido-
sos, Empregada domés-

tica  arrumadora, Empre-
gada doméstica diarista, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Esteticista cor-
poral, Garçom,  Gerente 
de restaurante, Governan-
ta de hotelaria, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Lixador de peças de me-
tal, Manicure, Mecânico, 
Motoboy, Motorista de 
carro de passeio, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Pizzaiolo, Pre-
parador físico, Professor 
de matemática no ensi-
no médio, Promotor de 
vendas, Recepcionista de 
hotel, Serralheiro de fer-
ro, Soldador, Técnico de 
telecomunicações (telefo-
nia), Técnico mecânico, 
Vendedor de comércio va-
rejista, Vendedor por catá-
logos, Vendedor pracista.

O CAAT (Clube de Autos 
Antigos de Taubaté), com 
o apoio da Secretaria de 
Cultura,Turismo e Espor-
tes da Prefeitura de Tre-
membé, realizará neste do-
mingo, dia 19, o 1º Grande 
Encontro de Carros Anti-
gos do município. O even-
to será promovido na Pra-
ça da Estação, das 9 às 15 
horas, com entrada franca.
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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
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Prefeitura de Tremembé
implanta oficina de marcenaria

para jovens nas escolas
da rede municipal

A Rede Municipal de En-
sino da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Tremembé, 
junto com o Programa 
Mais Educação, começa 
implantar nas escolas o 
curso de Marcenaria, aju-
dando o jovem a investir 
no seu futuro. O Projeto 
“Aprender Fazendo” inicia 
suas atividades na segun-
da-feira, dia 13 de outubro, 
e deverá atender cerca de 
150 alunos até o fim desse 
ano. A oficina retornará no 
ano seguinte aumentan-

do o número de vagas, a 
fim de atender maior nú-
mero de alunos na Rede.
A oficina, com a coordena-
ção dos professores Victor 
Narezi e Tumaki Aruanã, 
entrou para a grade de 
atividades do Progra-
ma Mais Educação em 3 
(três) escolas: Prof.ª Ma-
ria Dulce David de Pai-
va, Prof.º José Inocêncio 
Monteiro unidade I e II.
O foco da oficina é o jo-
vem e consiste no trabalho 
manual a fim de produzi-
rem peças em madeiras 

com a possibilidade de 
um retorno financeiro, 
sempre com uma visão de 
um futuro empreendedor. 
As salas de marcenarias 
estão equipadas com as 
mini máquinas, equipa-
mentos de segurança e 
apostilas para os alunos.
O aluno não pagará nada 
para participar e ao fim 
de 3 meses a Rede de 
Ensino promoverá uma 
exposição com as peças 
produzidas e o aluno re-
ceberá um certificado 
de conclusão do curso.
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