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A GAzetA dos Municípios

A cidade de Ubatuba de-
verá sediar o primeiro 
Hotel Escola do Brasil. 
Em abril, a Prefeitura do 
município entregou ofício 
à Nelson de Abreu Pinto, 
presidente da Confedera-
ção Nacional do Turismo, 
onde reitera o interesse de 
Ubatuba em sediar empre-
endimento, que será cons-
truído  pela Confederação. 
A reunião ocorreu em São 
Paulo, na sede do CN-
TUR, no Largo do Arou-
che, onde Nelson de Abreu 
Pinto recepcionou  o pre-
sidente do sindicato dos 
Hotéis e Restaurantes do 
Litoral Norte, Claudino 
Velloso Borges Neto, seu 
diretor tesoureiro, Luiz 
Bischof, e João Corbi-
sier, secretário municipal 
de Turismo de Ubatuba. 
Na ocasião, todos desta-

O Prefeito Marcelo Va-
queli recebeu do Governo 
do Estado mais um grande 
benefício para Tremem-
bé. Trata-se de um con-
vênio da FEHIDRO, Fun-
do Estadual de Recursos 
Hídricos do Estado 
de São Paulo assina-
do junto ao Governador 
Geraldo Alckmin de apro-
ximadamente R$ 700 mil 
para construção de con-
tenções através de ga-

O Circuito SESC de Ar-
tes já tem data defini-
da para acontecer em 
Tremembé e terá diver-
sos espetáculos artísticos 
e será no domingo, dia 10 
de maio, das 16h às 21h. 
O evento será realizado 
na Praça Geraldo Costa. 
O SESC levam ao público 
tremembeense um dia es-
pecial com diversas atra-
ções culturais. Serão seis 
atrações com intervenções 
artísticas com os especta-
dores e ainda apresenta-
ções de teatro, circo, arte 

caram a importância do 
empreendimento para a 
região e o que significa a 
construção do primeiro 
hotel escola da CNTUR. 
O empreendimento com-
preende dois hotéis em 
um, uma área para hos-
pedes e outra similar para 
os alunos, que passam por 
todo treinamento prático e 
teórico no setor de apren-
dizagem, para depois se 
dirigirem ao setor princi-
pal. O projeto prevê ini-
cialmente a construção de 
80 apartamentos, na área 
dos hóspedes. O  secretá-
rio João Corbisier ressalta 
a geração de emprego di-
reto e indireto que um em-
preendimento desse porte 
gera em todas suas etapas 
de implantação, alem da 
operação que é de imensa 
importância para o desen-

bião, tipo de estrutura ar-
mada, flexível, drenante 
e de grande durabilidade 
e resistência que serão 
instalados as margens do 
Ribeirão das Pedras e Cór-
rego do Moinho. O Cór-
rego do Moinho começa 
na ponte que faz divisa 
entre as cidades Taubaté 
e Tremembé na Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves 
indo até o Rio Paraíba. 
O Ribeirão das Pedras co-

mídia, literatura e música. 
As atividades do Circui-
to são para todas as ida-
des e têm acesso gratuito. 
O Circuito Sesc de Artes 
é um projeto de circula-
ção desenvolvido pelo 
Sesc que leva atividades 
nas diversas linguagens 
artísticas para centenas de 
cidades do Estado, priori-
tariamente em municípios 
onde o Sesc não está ins-
talado com suas unidades 
operacionais. O evento 
tem como objetivo princi-
pal democratizar o acesso 

volvimento sócio econô-
mico do município. “A im-
plantação do Hotel Escola 
vem ao encontro de nos-
so interesse em ordenar, 
planejar, qualificar e de-
senvolver o turismo e sua 
mão de obra no município, 
exaltando Ubatuba como 
um receptivo com cada vez 
mais qualidade”, ressalta o 
secretário João Corbisier. 
Uma área de aproximada-
mente 6 mil m² deverá ser 
cedida pela municipalida-
de, no bairro Jardim Praia 
do Sol. A CNTUR custeará 
o empreendimento. Todos 
os trâmites burocráticos 
já estão em andamento 
e espera-se que no meio 
do segundo semestre seja 
colocada a pedra funda-
mental, dando início a 
esta tão importante obra 
em nosso município.

meça no Parque Novo Mun-
do, passando pela Avenida 
Luiz Gonzaga das Ne-
ves e desaguando tam-
bém no Rio Paraíba.
Após a realiza-
ção desta obra, 
o projeto é construir uma 
nova estrada começando na 
Avenida Luiz Gonzaga das 
Neves próximo a ponte, 
passando pelo bairro dos 
Guedes e terminando pró-
ximo a ponte da Oxiteno.

aos bens culturais, promo-
ver a circulação de traba-
lhos artísticos de qualidade 
nas diferentes linguagens 
e a formação de plateias, 
além do estreitamento de 
relações com a audiência e 
parceiros das cidades onde 
o SESC não está instalado. 
Além disso, como toda 
programação acontece 
em praças, parques e cen-
tros culturais, o Circuito 
também ajuda a reforçar 
a ideia de que o espaço 
público é um espaço de 
convivência e de encontro.

Ubatuba será primeira 
cidade brasileira a
receber um Hotel

Escola

Prefeito recebe R$ 700 mil 
do estado para construção 
de contenção do Ribeirão 
das Pedras e Córrego do 

Moinho

Circuito Sesc de Artes 
na Praça Geraldo Costa 

em Tremembé

A abertura de novos fi-
nanciamentos para cur-
sos superiores por meio 
de contrato com o Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) está compro-
metida. O Ministério da 
Educação (MEC) confir-
mou que não tem dinheiro 
para assinar novos con-
tratos com o Fies, pelo 
menos neste semestre.
De acordo com o secre-
tário executivo da pas-
ta, Luiz Cláudio Costa,
novos contratos depen-
derão da disponibilida-
de orçamentária. O MEC 
ainda não foi notificado 
da determinação judicial 
para reabertura do prazo 
de inscrições, mas o secre-
tário adiantou que a pasta 

recorrerá da decisão. Se-
gundo Costa, “mesmo que 
[o prazo para inscrições] 
seja reaberto, será inútil”. 
Costa informou que o 
MEC reservou R$ 2,5 
bilhões para o Fies,
mas o limite foi atingi-
do e no momento não 
será possível financiar 
novos contratos neste se-
mestre. Segundo balan-
ço do ministério, foram 
registrados 252.442 no-
vos financiamentos em 
instituições privadas de 
ensino superior. Para o 
ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro,
o número superou a 
expectativa de 250 
mil novos contratos.
Neste ano, as normas do 

Fies foram mudadas. Além 
obter nota superior a zero 
na redação, os candidatos 
precisaram chegar a pelo 
menos 450 pontos na mé-
dia das provas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio. Antes, não era exigida 
nota mínima. Além disso, 
a pasta passou a privilegiar 
os cursos com notas mais 
altas na avaliação do MEC.
Os cursos mais procu-
rados foram engenha-
ria, com 46.981 con-
tratos, direito (42.717), 
enfermagem (16.770) e 
administração (15.796). 
O prazo para novos con-
tratos foi encerrado no 
último dia 30 e mais de 
500 mil candidatos bus-
caram o financiamento. 

MEC revela que não tem 
dinheiro para novos 

contratos do Fies
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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

Caros(as) Empresários(as),
Ter um negócio próprio é 
um dos principais desejos 
na vida dos brasileiros. En-
tretanto, tornar este sonho 
uma realidade de sucesso 
é um grande desafio. Afi-
nal, toda trajetória do em-
preendimento é cercada de 
grande expectativa, muito 
entusiasmo e uma enxur-
rada de dúvidas que, inevi-
tavelmente, aparecem não 
só no início, mas em todo 
o ciclo de vida da empresa. 
Está comprovado que para 
tornar esse caminho mais 

seguro, é necessário mais 
que vontade, é preciso 
aflorar o comportamento 
empreendedor, traduzido 
em ações de planejamen-
to, busca constante de co-
nhecimento e formação.
Sabendo disso, a Secreta-
ria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico 
através da Sala do Em-
preendedor e em parce-
ria com o SEBRAE SP, 
convida você amigo(a) 
empresário(a)e muníci-
pe a participar conosco 
da nossa programação de 

Espaço do Empreendedor e 
SEBRAE-SP convidam para 

capacitações 2015 em
São Bento do Sapucaí

As vendas de automóveis 
e veículos comerciais le-
ves, como furgões e pi-
capes, registraram que-
da de 6,36% em abril na 
comparação com março, 
mostra balanço da Fede-
ração Nacional da Distri-
buição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), 
divulgado nesta semana. 
Em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
houve recuo de 24,35%. 
De janeiro a abril deste 
ano, a comercialização de 
veículos novos acumu-
la decréscimo de 18,39% 
em relação aos primeiros 
quatro meses de 2014. O 
levantamento, feito com 
base nos emplacamen-
tos, mostra que em abril 

foram vendidos 14.367 
veículos a menos que em 
março, quando 225.972 
foram comercializados. 
No acumulado do ano, o 
déficit é de mais de 193,8 
mil veículos, tendo em 
vista que as vendas entre 
janeiro e abril de 2014 
ultrapassavam 1,054 mi-
lhão. Incluindo ônibus e 
caminhões, a queda che-
ga a 6,53% na compara-
ção com o mês anterior e 
de 25,19% em relação a 
abril do ano passado. No 
acumulado de 2015, as 
vendas caíram 19,19%. 
Considerando todos os 
segmentos, que incluem 
ainda moto, implementos 
rodoviários e máquinas 
agrícolas, o recuo anual 

foi 21,08%. O pior resul-
tado foi observado no item 
implementos rodoviários, 
como caçambas, que teve 
queda de 51,31% em re-
lação a abril de 2014. A 
Fenabrave refez as proje-
ções de vendas para o ano 
devido ao desempenho 
apresentado nos quatro 
primeiros meses do ano. 
A estimativa agora é que 
o setor registre queda de 
18% no ano em relação 
aos automóveis e comer-
ciais leves. Antes, a previ-
são era 10% de recuo. Em 
parte do setor (excluindo 
apenas implementos ro-
doviários e máquinas agrí-
colas), a entidade prevê 
queda de 16,5%. A esti-
mativa anterior era 9,28%.

Venda de veículos tem
queda 6,36% em abril

Durante o mês 
de maio de 2015, 
Pinda está aderindo ao 
movimento internacio-
nal “Maio Amarelo”. 
Uma parceria entre a 
Prefeitura, Polícia Mi-
litar, Corpo de Bombei-
ros, Defesa Civil e ACIP 

– Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba. Juntas, essas 
instituições farão uma série 
de eventos voltados para 
a segurança no trânsito.
As ações terão início na 
quinta-feira (7), com as 
blitz educativas e distri-

buição de panfletos para 
orientação de motoristas, 
ciclistas e motociclistas. 
De 13 a 17 de maio, a 
equipe do Trânsito esta-
rá na área de eventos do 
Shopping Pátio Pinda com 
a minicidade, focando a 
orientação nas crianças.

Pindamonhangaba 
adere ao ‘Maio Amarelo’

A rede de hotéis Intercity 
escolheu Pindamonhan-
gaba para a instalação de 
mais uma unidade de sua 
rede hoteleira. Com sede 

em Porto Alegre-RS,  o 
grupo opera fortemente 
em hospedagens para exe-
cutivo e conta na atualida-
de com 29 hotéis: 28 no 

Brasil e um instalado em 
Montevideo, no Uruguai. 
Em Pindamonhangaba, o 
Intercity Hotel será cons-
truído na área em frente ao 
Pátio Pinda Shoping  e in-
tegra o complexo multiuso 
do centro de compras. A  
unidade terá 188 aparta-
mentos em uma única tor-
re de 8 pavimentos, além 
de auditório. A previsão 
para inauguração é  2017. 
O Grupo gaúcho Intercity 
opera com três marcas de 
hotel executivo: Hi!, In-
tercity e Yoo2By. A rede 
mantém-se em constante 
expansão e prevê a opera-
ção de 60 hotéis em todo 
o país nos próximos anos.

Hotel da rede Intercity 
será construído em
Pindamonhangaba

Palestras e Workshops – 
SEBRAE 2015. O obje-
tivo é orientar e preparar 
as pessoas que pretendem 
abrir um negócio ou que já 
tem o seu, a fim de ajudá
-los nesse desafio que é a 
gestão de um negócio de 
sucesso. INSCRIÇÕES:
Entre em contato com a 
sala do Empreendedor 
Rua Dr. Oliveira Ribei-
ro, 137 (Prédio do Ban-
co do Povo Paulista) Tel. 
(12)3971-2210 E-mail: 
empreendedor@saoben-
todosapucai .sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°038/2015 - Edital Nº048/2015 – Proc. Adm. N°118/2015. Objeto: Registro 
de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de transporte e incineração de 
resíduos hospitalares - sólidos e químicos. Data da realização: 20/05/2015 às 15:00 hs. início do 
credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, 
São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado 
gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N°057/2015 – TOMADA 
DE PREÇOS N°002/2015 - EDITAL Nº024/2015 – No dia 06 de maio de 2015, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, 
Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de 
Preços qual seja: Obra de Reurbanização do Bairro São Benedito, à empresa Construpav Construto-
ra Terraplenagem e Pavimentação Ltda. na ordem de R$357.601,35 (trezentos e cinquenta e sete mil 
seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos). Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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A Prefeitura Municipal 
juntamente com a Secreta-
ria de Ação Social, realiza-
rá no próximo sábado dia 
09 de maio, um evento em 
comemoração ao Dia das 
Mães . O evento terá início 
às 8h30  e será realizado no 
Mercado Municipal (Rua 
Sete de Setembro, S/N) 
em um espaço confortável 
preparado especialmen-
te para elas serem home-
nageadas e valorizadas.

O evento contará com 
uma série de atrações 
desenvolvidas espe-
cialmente para celebrar 
essa data tão especial.
8h30 – Música ao vivo 
durante todo o dia.
– Oficina com as ma-
mães, presenteando-as 
na confecção de va-
sos e flores artesanais.
– Degustações oferecidas 
pelos lojistas, conforme 
especiaria de cada boxe.

– Dança Cigana com 
às mamães da 3ª Idade
– Sorteio de brindes du-
rante todo o dia e encerra-
mento com um prêmio ofi-
cial, uma linda bicicleta.
Não deixe de partici-
par, traga sua mamãe. A 
pessoa mais importan-
te da sua vida merece!
Abaixo o cartaz ofi-
cial do evento. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3674-3660.

Evento em comemoração 
ao dia das mães no
Mercado Municipal

de Tremembé
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
realiza no período de 04 
de maio à 22 de maio a 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za (gripe), sendo que no 
dia 9 de maio (sábado) te-
remos o dia de Mobiliza-
ção Nacional, onde todas 
as Unidades de Saúde do 
Município, estarão funcio-
nando das 07:00 às 17:00 
para realização da vacina. 
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za será realizada com de-
finição de grupos prioritá-

A Sabesp está com inscri-
ções abertas para o con-
curso de estágio em todo 
o Estado de São Paulo. 
Para o Vale do Paraíba 
são 12 vagas nas cidades 
de São José dos Cam-
pos, Caçapava, Taubaté,
Pindamonhangaba, Ca-
choeira Paulista e Lorena.
A remuneração varia de 
R$ 812,03 a R$ 1.068,44, 
com carga horária de 6 
horas diárias (30 horas 
semanais) e duração má-
xima do estágio de dois 

O Sebrae-SP vai descer a 
serra nesta semana rumo às 
quatro cidades do Litoral 
Norte. Em Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Sebastião 
e Ilhabela, empresários e 
pessoas interessadas em 
abrir um negócio recebe-
rão os técnicos do Sebrae 
que estarão levando uma 
programação especial so-
bre empreendedorismo.
No dia 13, será realizado 
em São Sebastião o semi-
nário “A Força da Mulher 
na Economia”, e no dia 14 
será a vez de Ilhabela. A 
atividade terá o comando 
da consultora Maria Lu-
cia Baltazar Cândido que 
abordará o aumento da 
participação das mulhe-
res no empreendedoris-

Conhecido por ser um pe-
ríodo  de pouca chuva, o 
mês de maio já começa a 
mostrar seus efeitos so-
bre o volume das represas 
paulistas. Nesta semana, 
o nível do Sistema Canta-
reira caiu de 19,8% para 
19,7%, segundo medição 
da Companhia de Sane-
amento Básico do esta-
do de São Paulo-Sabesp. 
De acordo com o novo 
sistema de monito-
ramento da Sabesp, 
o Cantareira ficou estável 
em 15,3%, mantendo-se 
9,5% abaixo do volume 
útil (água que fica acima 

rios para receber a vacina: 
Crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos, gestantes 
(de qualquer idade ges-
tacional), puérperas (até 
45 dias após o parto), in-
divíduos com 60 ou mais 
idade, trabalhador de saú-
de, população indígena e 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas não trans-
missíveis e outras con-
dições clínicas especiais 
independente da idade.
Procure a Unidade 
mais próxima de sua 
casa para a vacinação.
A Influenza (gripe) é uma 

anos. O concurso será 
aberto para estudantes 
do ensino médio regular, 
do ensino médio técni-
co e do ensino superior.
Os estudantes do ensino 
médio regular deverão 
estar cursando o 1º ano, 
há vagas nas cidades de 
Caçapava (1), Cachoeira 
Paulista (1), Lorena (1) e 
São José dos Campos (2). 
Para estudantes de cur-
sos técnicos há 2 vagas 
em São José dos Cam-
pos nas seguintes espe-

mo, tendências e desafios.
O seminário é uma forma 
de reconhecimento do tra-
balho e dedicação das mu-
lheres na condução de seus 
negócios. Na ocasião, o 
Sebrae-SP divulgará a edi-
ção 2015 do Prêmio Se-
brae Mulher de Negócios.
Caraguatatuba  - Os em-
presários de Caraguá pode-
rão acompanhar a palestra 
“Aumente suas Vendas” 
no dia 13. Em São Sebas-
tião, também está progra-
mada a palestra “Forma-
ção de Preço de Venda”.
Ilhabela  - Além disso, 
PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Ilhabela recebe a pa-
lestra “Por Dentro dos 
Custos, Despesas e Pre-

das comportas). Para atin-
gir a superfície do volume 
útil, seria necessária a cap-
tação de 93,7 bilhões de 
litros. A disponibilidade 
hoje de água armazenada 
é 193,8 bilhões de litros. 
A novo método de medi-
ção considera a utilização 
da reserva técnica que 
passou a utilizar a primei-
ra cota em 16 de maio do 
ano passado, quando o 
nível tinha baixado para 
8,2%. Seis meses depois, 
em novembro de 2014, 
foi necessário recorrer 
à segunda cota da re-
serva técnica, com a re-

infecção viral aguda que 
afeta o sistema respirató-
rio. É de elevada transmis-
sibilidade e distribuição 
global, com tendência a 
se disseminar facilmente 
em epidemias sazonais. 
A transmissão ocorre por 
meio de secreções das vias 
respiratórias da pessoa 
contaminada ao falar, tos-
sir ,espirrar ou pelas mãos 
que após contato com 
superfícies recém con-
taminadas por secreções 
respiratórias pode levar 
o agente infeccioso dire-
to a boca, olhos e nariz.

cialidades: Técnico em 
Química e Técnico em 
Segurança do Trabalho.
Para estudantes do ensino 
superior há vagas em Pin-
damonhangaba, São José 
dos Campos e Taubaté nos 
seguintes cursos: Admi-
nistração de Empresas, Di-
reito e Engenharia Civil.
A aplicação das provas está 
prevista para 28 de junho. 
Na região, as provas serão 
aplicadas em São José dos 
Campos. A duração será 
de 3h30, com 60 questões 
de Língua Portuguesa, 
Matemática, Raciocínio 
Lógico, Noções de In-
formática e Atualidades.
Para fazer a inscrição,
o candidato deverá aces-
sar o site da Fundação 
Carlos Chagas (www.
concursofcc.com.br) até 
às 14h do dia 22 de maio. 
A taxa a ser paga é de 
R$ 60 para estudantes do 
nível médio e técnico e de 
R$ 82 para nível superior. 

ços de Venda” (dia 19).
Ubatuba - Em Ubatuba, a 
oficina “Transforme sua 
Ideia em Modelo de Ne-
gócio” é destaque. Haverá 
palestra de apresentação 
da atividade no dia 20, 
quando os interessados 
poderão se inscrever para 
a oficina, que será reali-
zada de 27 a 29 de maio.
Fechando a programação 
mensal em Ubatuba, está 
programado seminário 
sobre recrutamento e sele-
ção de pessoas no dia 26.
Os empreendedores do Li-
toral Norte também podem 
obter informações e dicas 
sobre gestão de negócios 
nos PAEs (Postos de Aten-
dimento ao Empreende-
dor) das quatro cidades.

posição obtida apenas 
em fevereiro deste ano.
A medição  da Sabesp 
mostra que a precipita-
ção nos seis reservatórios 
ficou em 0,1 milímetro 
(mm). A média histórica 
prevista para todo o mês 
é 78,2 mm.  Ficaram está-
veis os níveis do Alto Tie-
tê que opera com 22,4% e 
o Sistema Rio Claro, com 
50,7%. Alem do Sistema 
Cantareira, registraram 
queda: o Guarapiranga 
caiu de 81,5% para 81,4%; 
o Alto Cotia, de 65,5% 
para 65,3% e o Rio Gran-
de, de 95,3% para 95,1%. 

Tremembé realiza
Campanha Nacional de 
Vacinação contra gripe

Sabesp abre concurso 
para 12 vagas de estágio 

no Vale do ParaíbaSebrae leva programação 
para cidades do 

Litoral Norte

Volume do Sistema 
Cantareira cai 

para 19,7%

Interessados em aprender 
karatê em Pindamonhan-
gaba, terão oportunidade a 
partir deste mês. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece mais essa modali-
dade esportivaque vai ser 
desenvolvida nos centros 
esportivos João Carlos de 
Oliveira, ‘João do Pulo’, e 

José Ely Miranda, ‘Zito’. 
Os interessados podem 
procurar as secretarias de 
um destes locais para ob-
ter mais informações e se 
matricular. As turmas se-
rão mistas e as aulas irão 
ocorrer para alunos dos 7 
aos 10 anos de idade e dos 
11 aos 14 anos. Segundas, 

quartas e sextas o karatê vai 
ser oferecido no ‘João do 
Pulo’, das 9h30 às 10h30, 
e às terças e quintas, das 
7h30 às 8h30, no ‘Zito’.
O karatê é uma milenar 
arte marcial de origem 
japonesa, usada tan-
to como defesa pessoal 
quanto filosofia de vida. 

Pinda oferece aulas gratuitas 
de karatê para a população

É com grande alegria que 
recebemos essa semana o 
primeiro material didático 
da Educação Infantil em 
nossa Rede Municipal de 
Ensino. O material é di-
vido em três tipos: nível 
I, nível II e III. Cada tipo 
corresponde a uma fase de 
desenvolvimento do dis-

cente. Todos são compos-
tos de 4 livros, que deve-
rão ser trabalhados um em 
cada bimestre anualmente. 
Além de trabalhar temas 
ligados à construção da 
identidade do aluno e es-
timular seu autoconhe-
cimento, ele também se 
preocupa com o princípio 

do desenvolvimento inte-
gral da criança, que passa 
pelas artes plásticas e mu-
sicais, incentivando o mo-
vimento e a expressão, tra-
balhando corpo e mente.
Todos os alunos da Educa-
ção Infantil da Rede Muni-
cipal receberão o material 
– um total de 261 alunos.

São Luiz do Paraitinga
recebe material didático

na educação  infantil


