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A GAzetA dos Municípios

Pindense fica em 
3º lugar no Mundial de 
Muay Thai, na Tailândia

Telecentros oferecem 
400 vagas para cursos 

gratuitos em Pinda

Curso de caseiro está 
com inscrições abertas 

em Pinda

Seletiva regional do Miss 
São Paulo 2015 acontece 

neste sabado

O atleta pindamonhanga-
bense Guilherme Richard 
Souza Prado foi um dos 
destaques do Campeona-
to Mundial de Muay Thai 
realizado no último final 
de semana em Bangkok, 
capital da Tailândia. Gui-
lherme ocupou o 3º lugar 

Os Telecentros de Pinda-
monhangaba estão com 
inscrições abertas para 
diversos cursos profissio-
nalizantes. São 400 vagas 
disponíveis em todas as 
unidades e são gratuitas. 
Em Moreira César e no 
Jardim Regina, as opções 

Estão abertas as inscri-
ções para o curso de ca-
seiro, oferecido pelo 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 
As inscrições podem ser 
feitas até esta sexta-feira 

A seletiva regional do 
concurso Miss São 
Paulo 2015 aconte-
ce neste sábado, dia 21, 
e coroará as representan-
tes das cidades do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 
Este ano, a seletiva acon-
tece na cidade de Ilhabela. 
 As candidatas desfila-

no pódio após disputar 
várias etapas onde pon-
tuam os maiores nomes 
dessa arte marcial conhe-
cida em todo o mundo.
O Campeonato Mundial 
de Muay Thai da Tailân-
dia teve início no dia 12 
de março e encerramen-

de cursos são: informá-
tica, proshow, HTML, 
marketing pessoal,
planejamento e orça-
mento de finanças pes-
soais, hardware, rein-
serção profissional e 
rotinas administrativas.
No bairro das Campinas 

(20) no Cras (Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social) de cada bairro.
Podem participar do cur-
so bolsistas dos progra-
mas PEAD, renda míni-
ma, renda cidadã e Paif. 
Esta atividade é destinada 

rão com trajes de gala e 
de banho. Uma bancada 
de jurados avaliará o per-
fil das concorrentes, le-
vando em consideração 
critérios como: beleza, 
postura, passarela, caris-
ma, entre outros. As ven-
cedoras serão coroadas 
misses de suas cidades, 

to no dia 15. O competi-
dor de Pindamonhangaba 
viajou no último dia 28. 
“Ele aproveitou os dias 
de férias pra viajar e par-
ticipar desse competição, 
que é algo que ele adora.”,
disse com orgulho 
Esli Barbosa, mão 
do atleta de 29 anos.
Segundo Esli, 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba custeou as 
despesas de viagem de 
Guilherme, que deve re-
tornar ao Brasil no pró-
ximo dia 28. Ele mora no 
bairro do Crispim e treina 
com o professor Tourão.
Origem - O Muai Thai 
teve sua origem na Tailân-
dia e também é conhecido 
como “Boxe Tailandês. 

há vagas para os cursos 
de informática e proshow. 
No Telecentro instalado 
na escola Elias Bargis,
no Araretama, há va-
gas nos cursos de infor-
mática para crianças,
proshow e marketing pes-
soal. Já na unidade na 
Casa do Jovem, também 
no Araretama, as opor-
tunidades são: informá-
tica, hardware, proshow 
e reinserção profissional.
As inscrições podem ser 
feitas de segunda a sex-
ta-feira, das 13h às 17h 
nas unidades do Telecen-
tros, basta levar o com-
provante de endereço e o 
RG. Também é possível 
fazer uma pré-inscrição 
pelo site da Prefeitura.

aos maiores de 16 anos 
de idade e é necessário 
ter no mínimo o Ensino 
Fundamental incompleto.
O curso oferece técnicas 
de limpeza e manuten-
ção de jardins, zelado-
ria e pequenos reparos, 
manutenção de piscinas 
e relações humanas. Se-
rão formadas duas turmas 
com 30 vagas cada, tendo 
aulas teóricas e práticas 
e duração de 63 horas.
As aulas terão início no dia 
25 de março e serão minis-
tradas na casa do Fundo 
Social de Solidariedade, 
na Rua Geraldo Prates 
Fonseca, 56, no bairro Les-
sa. Mais informações pelo 
telefone (12) 3643 -1607.

receberão a premiação 
dos patrocinadores e a 
vaga para a etapa final 
do Miss São Paulo 2015.
No ano passado, quatro 
representantes da região 
desfilaram no evento e a 
candidata de Guaratin-
guetá, Jade Perrenoud,
ficou no Top 10.
O evento é e aberto ao 
público e acontece na Fa-
zenda Engenho D’Agua, 
próxima à Vila. Na opor-
tunidade, acontecerá a 
inauguração do Cen-
tro Cultural de Ilhabela.
O concurso tem a realiza-
ção do Grupo Band Vale, 
organização da Agência 
WR Modelos e patrocí-
nio da Josephine Noivas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3921-6810.

Fiscalização é intensificada 
nos ônibus do transporte

público de Taubaté

Funcionários dos Correios 
de São José dos Campos e 

Taubaté estão em greve
A Prefeitura de Taubaté e 
a Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos 
de São Paulo (EMTU) 
realizaram no início da 
semana, mais uma visto-
ria nos ônibus do trans-
porte público. A ação 
aconteceu na garagem 
da empresa ABC Trans-
portes, onde 14 veículos 

Em torno de 100 funcio-
nários dos Correios de 
São José dos Campos ini-
ciaram nesta semana uma 
paralisação. A greve é por 
conta de uma campanha 
nacional contra a condu-
ção dos negócios da em-
presa, que pretende fechar 
a unidade do município. 
O Sindicato dos Traba-

passaram pela inspeção 
de 125 itens de seguran-
ça e manutenção.  Nesse 
total, 45 falhas de manu-
tenção foram encontradas, 
como bancos soltos, lu-
zes inoperantes e portas 
danificadas. No aspecto 
segurança, 11 falhas fo-
ram detectadas principal-
mente nos pneus e freios. 

lhadores de Empresas de 
Correios e Telégrafos 
(Sintect) informou que 
a paralisação foi apro-
vada em assembleia na 
frente do centro de dis-
tribuição do Jardim 
Aquarius, na zona oeste. 
Segundo o Sindicato, os 
Correios informaram que 
a unidade de São José 

Das 56 irregularidades 
apontadas na inspeção, 
27 foram resolvidas no 
local, sob pena do ve-
ículo não poder sair 
para realizar as viagens. 
Essas fiscalizações 
serão constantes e 
garantem à população 
um transporte públi-
co com mais segurança.

dos Campos seria fecha-
da em junho deste ano. 
Em Taubaté, cer-
ca de 50 funcionários 
estão parados hoje. 
A greve também afeta ou-
tras unidades dos Correios 
na capital, ABC e Grande 
São Paulo. Os Correios 
ainda não se posiciona-
ram sobre a situação.
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EXPEDIENTE

Pinda oferece cursos
de camareira e

cuidador de idosos

O Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba ofe-
rece vagas para os cursos 
de camareira e cuidador de 
idosos. O primeiro curso 
é destinado para público a 
partir dos 16 anos de idade 
e o segundo para muníci-
pes a partir dos 18 anos. 
Estas oportunidades de 
qualificação profissional 
são oferecidas gratuita-
mente e integram o Pro-
grama Inclusão Produtiva.
O prazo de inscrição é 
de 16 a 20 de março e os 

interessados podem pro-
curar os Cras (Centro 
de Referência em Assis-
tência Social) mais pró-
ximos de casa para se 
inscrever. É necessário 
ter pelo menos o Ensino 
Fundamental Incompleto 
para fazer o curso de ca-
mareira e completo para 
o de cuidador de idosos.
Os cursos serão oferecidos 
na sede do Fundo Social de 
Solidariedade, localizada 
na rua Geraldo Prates da 
Fonseca, 56, Lessa. Todos 
os alunos receberão certi-

ficados e terão a possibi-
lidade de conquistar uma 
vaga no mercado de tra-
balho. Curso de camareira
Neste curso os alunos te-
rão técnicas de arrumação, 
limpeza, higienização, 
vistoria de apartamentos e 
áreas comuns dos meios de 
hospedagem.Também te-
rão conceitos e princípios 
de atendimento ao cliente, 
planejamento e execução 
de atividades e praticas 
de governança. As aulas 
acontecerão às terças e 
quintas-feiras, das 14 às 17 
horas. Cuidador de idosos
Neste curso os alunos irão 
aprender como atuar com 
os cuidados de higiene, 
conforto e alimentação do 
idoso, observando possí-
veis alterações no estado 
geral. Zelar pela integri-
dade física do idoso, pres-
tar primeiros socorros e 
promover atividades de 
entretenimento. As aulas 
irão acontecer às terças e 
quintas, das 8 às 11 horas.

MST faz
manifestação e 

bloqueia pista da 
estrada Pinda a 
Moreira César

Um grupo de integrantes do 
MST (Movimento dos Sem 
Terra) faz neste momento 
uma manifestação em Pin-
damonhangaba. De acordo 
com a assessoria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pinda Região. A entidade 
apoia a manifestação. No 
local, ao lado da Faculdade 
de Tecnologia - Fatec (Ro-
dovia Vereador Abel Fabrí-
cio Dias, 4010, que liga o 
centro a Moreira César), há 
um terreno onde estão acam-
padas cerca de 48 famílias, 
já há cerca de três meses.
Os manifestantes colocaram 
fogo em pneus e conseguiram 
paralisar o tráfego nas duas 
pistas da rodovia,. O MST 
protesta contra uma decisão 
da Justiça que determina a 
reintegração de posse do lo-
cal onde estão as famílias.  O 
prazo para que deixem o lo-
cal se encerra na sexta-feira.

PAT de Caraguá oferece nova 
lista com oportunidades

de emprego

Mais uma relação de vagas 
para o mercado de traba-
lho no Litoral Norte está 
disponibilizada pelo Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador de Caraguá (PAT). 
As oportunidades ofere-
cidas devem apresentam 
exigências fundamentais 
como escolaridade e expe-
riência na área pretendida 
pelo candidato.  O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
De acordo com a agência, 
a relação pode sofrer va-

riações e alguns postos de 
trabalho não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramento 
pelos empregadores que 
as disponibilizaram. O 
PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Confira as va-
gas: Ajudante de cozinha, 
Assistente administrativo, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de estoque, Auxi-
liar na fabricação de blocos 

(operador de máquina de 
blocos), Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de manu-
tenção predial, Açouguei-
ro, Balconista, Barman, 
Biomédico, Camareiro 
de hotel, Coordenador de 
vendas (fast food), Co-
peiro de hotel, Costureira 
em geral, Cozinheiro ge-
ral, Cuidador de idosos, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregado doméstico 
arrumador, Empregado 
doméstico diarista, Mon-
tador de estruturas metá-
licas, Motoboy, Motorista 
de ambulância, Motorista 
de carro de passeio, Mo-
torista de furgão ou veícu-
lo similar, Nutricionista, 
Operador de empilhadeira, 
Pedreiro, Preparador fí-
sico, Professor de inglês, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Sapateiro, Professor em se-
gurança do trabalho, Téc-
nico mecânico, Técnico 
social, Vendedor de con-
sórcio e Vendedor pracista.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública  N°001/2015 
- Edital Nº022/2015 – Proc. Adm. N°024/2015. Objeto: Obra de requa-
lificação urbanística do Centro Histórico – 2ª Fase – Rua Monsenhor 
Ignácio Gióia, Rua Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa 
Bueno, conforme CT nº 0424.031-37/2013 – Firmado entre a Prefeitura 
de S. L. Paraitinga e o IPHAN. Data da realização: 27/04/2015 – entre-
ga dos envelopes até às 09:00hs no setor de protocolo, abertura da ses-
são às 09:30 hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Parai-
tinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações 
ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pú-
blica a abertura de licitação na modalidade Tomada de Preços 
N°001/2015 - Edital Nº023/2015 – Proc. Adm. N°014/2015. Objeto: 
Obra de requalificação urbanística na margem do Rio Paraitinga no 
trecho da Rua do Carvalho e do Caminho da Música, conforme CT 
nº 0424032-41/2013 Firmado entre a Prefeitura de S. L. Paraitinga 
e o IPHAN. Data da realização: 10/04/2015 – entrega dos envelo-
pes até às 09:00hs no setor de protocolo, abertura da sessão às 09:30 
hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Prefeitura Munici-
pal, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Tomada de Preços N°002/2015 - 
Edital Nº024/2015 – Proc. Adm. N°057/2015. Objeto: Obra de reurbani-
zação do Bairro São Benedito. Data da realização: 07/04/2015 – entrega 
dos envelopes até às 09:00hs no setor de protocolo, abertura da sessão 
às 09:30 hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Parai-
tinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações 
ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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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Unidades de saúde de Pinda
recebem melhorias

para atender mais de
10 mil famílias

Pindamonhangaba possui 
21 unidades de saúde e a 
prefeitura está realizando 
obras de melhorias em vá-
rias delas. Na última quar-
ta-feira (11) teve início as 
atividades na unidade do 
bairro Cidade Jardim. No 
Araretama e no Feital os 
trabalhos estão em fase de 
conclusão. O investimen-
to em reforma tem sido 
realizado constantemente.
A secretária de Saúde e 
Assistência Social afirma 
que estas obras são para 
garantir melhores espa-
ços para a população e 
também aos profissionais.
“Quando a gente fala em 
estratégia de saúde da fa-
mília o acolhimento faz 
parte deste processo. Com 
estes serviços que serão 
feitos as unidades pode-
rão receber melhor os nos-
sos cidadãos e daremos 
melhores condições aos 
funcionários”, afirmou.
O prefeito, que exigiu as 
benfeitorias logo após 
uma rigorosa fiscaliza-
ção em todos os prédios, 
agradeceu ao presidente 

de bairro. “Ele também 
tem todo o mérito nestas 
melhorias porque cedeu o 
espaço do centro comuni-
tário para que possamos 
fazer o atendimento en-
quanto a unidade estiver 
em reforma”, explicou.
A secretária ressaltou 
que os moradores do Ci-
dade Jardim terão aten-
dimento médico, ações 
de enfermagem e dos 
agentes comunitários 
no centro comunitário. 
O único atendimento que 
não poderá ser ofereci-
do é o odontológico. Em 
casos de emergência, as 
pessoas devem procurar 
o Pronto Socorro. Uni-
dade do Cidade Jardim
A equipe da unidade de 
saúde do bairro Cidade 
Jardim acompanhou o iní-
cio dos trabalhos da em-
presa que fará a reforma 
do local. Os profissionais 
puderam observar a plan-
ta e tiveram informações 
sobre tudo que será feito. 
Esta unidade contará com 
rampas de acesso, banhei-
ros com acessibilidade, 

haverá melhorias no te-
lhado e no piso. A recep-
ção vai ganhar um balcão 
e todo o prédio receberá 
nova pintura. Unidade do 
Feital atende aproxima-
damente 5 mil pacientes
A obra desta unidade está 
em fase final e a mesma 
foi totalmente revitaliza-
da. O mobiliário e equi-
pamentos serão trocados. 
O prédio foi pintado e re-
cebeu adequações. Outros 
espaços foram melhorados 
para que a equipe possa 
receber a comunidade.
A secretária também agra-
dece ao presidente de 
bairro do Feital, por ter 
disponibilizado o cen-
tro comunitário para os 
atendimentos durante a 
reforma.  A comunidade 
irá receber o prédio de 
volta nos próximos dias. 
Esta unidade atende apro-
ximadamente cinco mil 
pessoas, distribuídas em 
cerca de 1.500 famílias. 
Unidade do Araretama I
Esta é a maior unida-
de do bairro e as obras 
estão em andamento. 
Os trabalhos começaram 
no início deste mês e deve-
rão ser finalizados nos pró-
ximos quatro meses. Ha-
verá troca de mobiliários, 
equipamentos, nova pintu-
ra, entre outras melhorias.
Atualmente, comporta 
uma equipe estratégica 
em saúde da família, e, 
após a obra, abrigará mais 
uma, ampliando a ofer-
ta de serviço na consul-
ta, exames e preventivo.

Congresso aprova 
Orçamento Geral da União para 2015

Com quase três meses 
de atraso, o Congres-
so Nacional aprovou 
na noite de hoje (17), 
em votação simbólica,  
o Orçamento Geral da 
União para este ano. A 
proposta deveria ter sido 
votada no fim do ano pas-
sado para vigorar a partir 
de 1º de janeiro, mas por 
falta de acordo a votação 
foi várias vezes adiada.  O 
texto aprovado está noite 
prevê recursos para ga-
rantir as emendas parla-
mentares aos deputados e 
senadores e aumentar os 
recursos a serem destina-
dos ao Fundo Partidário.
De acordo com o rela-
tor da proposta orça-

mentária, senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), 
as mudanças feitas no 
texto visam a “atender 
principalmente aos 265 
parlamentares novos”.
Pelas regras atuais, os  
parlamentares que entra-
ram este ano no Congres-
so só poderiam apresentar 
emendas ao Orçamento 
do próximo ano. “Seria 
injusto que parlamentares 
novos passem o ano sem 
ter condições de atender 
as suas bases para minorar 
as dificuldades dos muni-
cípios brasileiros”, disse.
Os novos deputados e se-
nadores, que entraram este 
ano no Congresso, segun-
do Jucá, contarão com 

cerca de R$ 10 milhões 
cada um em emendas, 
sendo que a metade des-
ses recursos será para o 
setor da saúde. O relator 
informou que na ques-
tão dos recursos destina-
dos ao Fundo Partidário, 
ele promoveu um reajuste 
elevando o valor total de 
R$ 289,5 milhões para R$ 
867,5 milhões para este 
ano. “Aumentar o fundo é 
uma necessidade dos parti-
dos e o início da discussão 
do financiamento público”.
Até a sanção da proposta 
orçamentária para 2015 
aprovada hoje, o gover-
no continuará usando um 
doze avos para o custeio 
e despesas permanentes.

Comerciantes do Vale estão
preocupados com número

de feriados em 2015

Enquanto no ano pas-
sado a maioria dos fe-
riados coincidiu com 
o sábado ou domingo, 
em 2015 as datas cairão em 
dias úteis. De acordo com 
o Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté e 
região (Sincovat), o alto 
número já preocupa os co-
merciantes que podem ou 
não trabalhar nesses dias.
Na região, contando fe-
riados nacionais, esta-
duais e municipais, há 
cidades com um grande 
número de folgas devi-
do a essas datas. É o caso 
de Taubaté por exemplo, 
que terá 14 feriados. Em 
seguida, vêm Lagoinha 
com 13 e Caçapava com 
12. Vale lembrar que ain-

da não estão enumera-
dos os dias de “emendas” 
com os finais de semana, 
chamados de feriadões ou 
de feriados prolongados.
O Sincovat tem orien-
tado os comercian-
tes para a necessidade 
de um planejamento,
 onde o lojista precisa anali-
sar os custos e as perspecti-
vas de vendas nessas datas.
“Em muitos casos vale 
à pena, pois muitos tra-
balhadores da indús-
tria por exemplo estão 
de folga e dispostos a 
aproveitar o tempo li-
vre para ir às compras”,
 comenta o presidente do 
Sincovat, Dan Guinsburg.
Sendo assim, é necessá-
rio solicitar a autorização 

junto aos sindicatos do 
comércio varejista e dos 
empregados do comér-
cio e seguir as cláusulas 
da Convenção Coletiva 
de Trabalho, pois os fun-
cionários possuem alguns 
direitos quando trabalham 
em feriados, como paga-
mento de 100% e folga 
compensatória.  As em-
presas poderão ser fisca-
lizadas quanto ao cum-
primento das exigências 
constantes na convenção,
por meio dos Agen-
tes Sindicais ou pelo 
Ministério Público.
Um acordo entre os sin-
dicatos dos empregados 
e patronais garantia que 
o empresário possa traba-
lhar tranquilamente nos 
feriados. Caso contrário, 
ele poderá ser autuado em 
R$ 300,00 por empregado 
e ter problemas futuros 
com rescisões trabalhistas.
Para facilitar, o Sincovat 
disponibiliza em seu site 
um requerimento de auto-
rização para abrir as lojas 
nessas datas. Basta o em-
presário imprimir, assinar e 
enviar a entidade, que tam-
bém encaminhará ao Sin-
dicato dos Empregados.
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A unidade de Taubaté da 
Wolkswagen colocará 4,2 
mil funcionários em férias 
coletivas a partir do dia 30 
de março, praticamente 
todo o efetivo da fábrica. 
O pedido de férias cole-
tivas foi protocolado pela 
fábrica junto ao Sindicato 

do Metalúrgicos de Tauba-
té nesta semana. No fim de 
fevereiro, a Volks já havia 
colocado 250 trabalhado-
res em layoff, que pode 
durar até 5 meses, além de 
conceder férias coletivas 
para mais 220 funcioná-
rios e suspender o terceiro 

turno de produção, rema-
nejando 1,7 mil pessoas 
para outros dois turnos.
A Volks ainda não se pro-
nunciou sobre o motivo 
das férias coletivas. O Sin-
dicato disse que os funcio-
nários devem ficar afasta-
dos até o dia 20 de abril.

Volkswagen de Taubaté 
colocará mais de 4 mil 

operários em férias
coletivas

Pinda vai sediar Circuito 
Paulista de taekwondo

Munícipes denunciam 
lixo e restos de comida 
na Praça da Bíblia, em 

Pinda

Programa Mais Emprego oferece 
18.662 vagas no Estado

A equipe da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer de Pindamonhan-
gaba busca parcerias para 
que os munícipes possam 
prestigiar e participar de 
competições. A cidade 
vai sediar o 2º Circuito 
Paulista, promovido pela 
Federação. O evento irá 
ocorrer nos dias 11 e 12 
de abril, por este motivo, 
representantes da Federa-
ção estiveram no municí-

Pessoas que se utilizam de 
caminhadas ou precisam 
passar pela Avenida Vo-
luntário Vitoriano Borges, 
em Pindamonhangaba, 
entraram em contato com 
o Jornalismo AgoraVale 

O governo de São Pau-
lo, por meio do progra-
ma Emprega São Paulo/
Mais Emprego oferece 
nesta semana  18.662 pos-
tos de trabalho em todo o 
Estado de São Paulo. En-
tre as vagas com maior 
oferta estão as de auxiliar 
de limpeza, auxiliar de 
produção, atendente de 
loja, costureiro (a), corre-
tor de imóveis estoquista, 
mecânico, operador de 

pio para acertar detalhes.
De acordo com as infor-
mações disponíveis no site 
da Federação Paulista de 
Taekwondo, serão realiza-
dos quatro circuitos, sendo 
que o 1º está marcado para 
os dias 28 e 29 de março, 
em Jundiaí, e o segun-
do em Pinda. Após estes 
circuitos haverá o Super 
Paulistão, nos dias 29 e 
30 de maio, na capital.
O secretário da pasta co-

para denunciar uma situ-
ação de sujeira e lixo na 
Praça da Bíblia,  em fren-
te ao cemitério municipal. 
A área tem se destacado 
pelo crescimento do food 
trakks, comércio de ali-

caixa, pedreiro, recep-
cionista, soldador, tele-
marketing e vendedor (a).
O programa é uma agên-
cia de empregos pública 
e gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE).
Aprendiz Paulista - São 
oportunidades para jo-
vens trabalhadores. O 

menta que a cidade foi re-
comendada por lutadores 
de artes marciais e que os 
representantes da Fede-
ração gostaram muito do 
município e ficaram admi-
rados com a estrutura que a 
cidade possui. Ele destaca 
que esta é uma excelente 
oportunidade para que os 
moradores possam confe-
rir mais esta arte marcial.
O local da competi-
ção será definido e di-
vulgado em breve. 
Os interessados em co-
nhecer esta modalidade 
podem procurar o centro 
comunitário do loteamen-
to Vila São Paulo. Neste 
espaço há aulas ofere-
cidas por meio de uma 
parceria com a Gerdau. 
As atividades ocorrem 
às terças e quintas-feiras, 
entre 14 e 17 horas. Para 
se inscrever basta ir ao lo-
cal nestes dias e horários.

mentos conhecido como 
“comida de rua”, e também 
tem os trailers de hambúr-
guer. Na manhã desta ter-
ça-feira (17) a praça havia 
virado um pequeno depó-
sito de lixo com restos de 
comida espalhados pelo 
chão. De acordo com os 
comerciantes próximos, 
cães abandonados que pe-
rambulam pelas ruas des-
truíram os sacos de lixo e 
causaram a sujeira.  Nossa 
redação entrou em contato 
com a assessoria de im-
prensa da prefeitura que 
se prontificou a acionar 
os setores competentes.

programa é coordenado 
pela SERT e tem como 
meta promover a vivên-
cia e inserir os alunos dos 
cursos técnicos do Cen-
tro Paula Souza (ETECs) 
no mercado de trabalho. 
Nessa semana, o Aprendiz 
Paulista oferece 19 vagas. 
São 14 vagas para quem 
cursa administração, três 
vagas para quem cursa in-
formática e duas oportu-
nidades para secretariado.
Como se cadastrar - O in-
teressado em acessar va-
gas e os programas de qua-
lificação da SERT devem 
acessar o site  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br , 
onde deverão criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.

Chuva acima da média 
eleva nível do Cantareira 

que vai a 15%

O mês de março trouxe 
chuva acima da média 
para São Paulo e resultou 
em elevação nos cinco dos 
seis mananciais de abas-
tecimento administrados 
pela Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo. Nesta sema-
na o Sistema Cantareira 
passou de 14,6% para 15% 
de sua capacidade Em 43 
dias, o volume de água 
dos seis reservatórios que 
formam esse sistema atin-
giu o triplo do existente no 
início de fevereiro (5%). 
Dessa forma, o bombe-
amento  era trabalhado 

na altura da segunda cota 
da reserva, ou seja, água 
abaixo do nível das com-
portas. A partir do dia 24 
de fevereiro, o processo de 
retirada começou a usar a 
primeira cota da reserva 
técnica. Enquanto isso, o 
período de chuva quase 
que diária provoca a gra-
dual elevação da  represa. 
Nessa primeira quinzena, 
a região do Cantareira re-
cebeu 147,9 milímetros 
(mm), volume equivalente 
a 83,08% da média histó-
rica de março (178mm). 
Ainda assim, o nível do 
sistema precisaria subir 

quase o dobro da medi-
ção atual para atingir o 
volume útil, esgotado em 
16 de maio do ano passa-
do. Embora seja o maior 
manancial, em razão da 
crise hídrica, o Cantarei-
ra perdeu a posição de 
maior fornecedor para o 
Guarapiranga, de onde são 
feitas retiradas para 5,8 
milhões de consumidores, 
dois milhões a mais que 
o Cantareira.  A capaci-
dade de produção caiu da 
média de 14,03 metros 
cúbicos por segundo, em 
fevereiro, para 33 me-
tros cúbicos por segundo, 
em março. O Sistema 
Rio Claro foi o único 
que não apresentou au-
mento do nível e per-
manece em 40,4%. Nos 
demais sistemas foram 
verificadas as seguintes 
elevações: Alto Tietê (de 
21,5% para 21,8%), Gua-
rapiranga (de 74,7% para 
75,8%) e no Rio Grande 
(de 97,8% para 98,1%).

Começa maior obra de 
asfalto da história em

Tremembé
Começou neste mês de 
Março a maior obra de as-
falto da história do muni-
cípio. Denominada como 
“Cinturão de Asfalto”, as 
obras irão contemplar todo 
o percurso dos ônibus com 
35.482,66 m² de pavimen-
tação. A intenção da Pre-
feitura é levar comodidade 
e conforto aos munícipes 
que utilizam o transporte 
público e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas.
O início da obra se deu 
pela Travessa da Liberda-
de (Centro) que já come-
çou a receber a pavimen-
tação nesta manhã (16). 
A Rua Caibi, considerada 
uma das piores ruas em 

relação a asfalto no mu-
nicípio, será necessário 
retirar todo o “asfalto” 
existente e dar início a 
um novo processo de pa-
vimentação de qualidade.
“Atendemos uma reivin-
dicação antiga dos mora-
dores e usuários de ônibus 
que há anos sofrem com o 
péssimo estado das ruas e 
avenidas em nosso muni-
cípio. Sabemos da propor-
ção de benefícios que este 
investimento levará até a 
população.  Estamos fe-
lizes em poder contribuir 
para o desenvolvimento de 
nossa cidade.” – finalizou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
O Prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli assinou 

esse convênio no valor de 
R$ 1.939.432,19 para obras 
de revitalização asfáltica 
em várias ruas do municí-
pio em novembro de 2014.
As vias asfaltadas serão:
– Avenida 7 de Janeiro
– Rua Justimiano Antunes
– Rua Irito No-
gueira Barbosa
– Rua Miguel Machado
– Rua Aparecida
– Rua Guaratinguetá
– Rua Caibi
– Rua Souza Ribeiro
– Travessa da Liberdade
– Rua 12 de Outubro
– Rua 1º de Janeiro
– Rua Antônio Lou-
renço Xavier
– Contorno da Pra-
ça Geraldo Costa


