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A GAzetA dos Municípios

Avistar Brasil é o maior 
evento de observação de 
aves da América Latina 
e Ubatuba é referência 
como destino no segmen-
to, com diferentes pontos 
de observação A Prefeitu-
ra de Ubatuba, em parceria 
com a Prefeitura de Ilha-
bela, esteve entre os últi-
mos dias 15 e 17 de maio 
no 10º Encontro Brasileiro 
de Observação de Aves 
– Avistar Brasil 2015. O 
Avistar Brasil é o maior 
evento de observação de 
aves da América Latina e 
contou com uma progra-
mação que incluiu expo-
sições, shows, palestras, 

Dias 05, 06 e 07 de junho
Natividade da Serra – SP Local: Praça Central

Dia 05 de Junho – Sexta-feira
20h00min: Quadrilha da Melhor Idade Nossa Graça de Natividade da serra.
21h00min: Banda Municipal de Natividade da Serra.
22h30min: Banda Orgulho Caipira

Dia 06 de Junho -  Sábado
20h00min: Quadrilha da Melhor Idade de Redenção da Serra.
21h00min: Fotos dos projetos do Departamento Social.
22h00min: Banda Garotos do Vale

Dia 07 de Junho – Domingo
20h00min: Catira (Crianças do Projeto Pequeno Gigante)
20h30min: Arte na praça.

Durante todo o evento haverá barracas de comidas típicas juninas, artesanato e bonecões.
     
Realização:

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra.

 

Apoio:

Polícia Militar

A Travessa das Palmeiras, 
na Vila São Benedito, está 
recebendo obras de gale-
rias. Os profissionais da 
Subprefeitura realizaram 
a primeira etapa e haverá 
a segunda fase. As obras 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba realiza várias 
ações durante todo o ano 
com o objetivo de arre-
cadar alimentos, roupas, 
brinquedos e móveis, 
entre outros materiais 

oficinas, lançamentos de 
livros, stands de cidades, 
entre outras atividades. O 
evento aconteceu no Insti-
tuto Butantã, em São Pau-
lo (SP). Em uma tenda de 
mais de 1 mil m², a feira 
promoveu quatro mostras, 
quatro pocket shows, mais 
de 70 palestras e sessões 
de autógrafos. Ubatuba é 
referência como destino 
de observadores de aves, 
com diferentes pontos de 
observação, hospedagens 
e guias especializados no 
segmento. O município 
tem o registro de espé-
cies raras e ameaçadas de 
extinção, fato que agrada 

do primeiro trecho foram 
concluídas recentemente 
e nesta semana haverá o 
início dos trabalhos para 
completar a outra parte.
A construção da se-
gunda etapa vai interli-

para serem entregues às 
entidades e famílias ca-
rentes de nossa cidade.
Para facilitar o contato da 
população com o Fundo 
Social, foi lançado na úl-
tima semana, o ‘Disque 
Solidariedade’. Pelo te-

e instiga os amantes des-
ta prática. A participação 
permitiu a divulgação do 
destino Ubatuba para um 
público especifico e crite-
rioso, sempre em busca de 
novos roteiros para obser-
var novas espécies e am-
pliar seus registros foto-
gráficos. “Nossa prefeitura 
busca investir na divulga-
ção do município nacio-
nalmente e internacional-
mente. A ideia é apresentar 
Ubatuba como um destino 
cada vez mais atrativo, 
não apenas vinculado a sol 
e praia”, diz João Mauro 
Carrilo, secretário muni-
cipal adjunto de Turismo.

gar a galeria, que pos-
sui tubos de 60 cm,
ramais e bocas de lobo, 
que evitam problemas 
como enchente. Além 
deste local a Subprefei-
tura também realizou 
obras de galerias em vá-
rios pontos do distrito.
Francisco Pedro de Brito, 
morador da Vila São Be-
nedito há 30 anos, comen-
ta que esta galeria é mui-
to importante, porque o 
problema com excesso de 
água em caso de chuvas, 
devido ao riacho que passa 
perto e pega água de vários 
bairros, não vai existir. 

lefone (12) 3643-2223,
as pessoas interessa-
das em colaborar com 
o FSS podem contri-
buir com as ativida-
des realizando doações.
Basta entrar em conta-
to e agendar uma data 
que a equipe vai até o 
local recolher a doação. 
O atendimento telefôni-
co é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 16h30.
O ‘Disque Solidariedade’ 
é uma ação do Fundo So-
cial de Solidariedade com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Quem 
quiser também pode levar 
as doações diretamente à 
sede do Fundo Social, ins-
talado ao lado do Palace-
te 10 de Julho, no centro.

Ubatuba marca
presença no Avistar

Brasil 2015

Arraiá Cultural e
Solidário em

Natividade da Serra

Galeria na Travessa 
das Palmeiras vai evitar

enchentes em PindaDoações podem ser
feitas pelo Disque

Solidariedade em Pinda
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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

A CCR NovaDutra realiza 
obras de modernização da 
ponte sobre o Rio Barran-
co Alto, localizada no km 
116,140 da pista sentido 
Rio de Janeiro da via Du-
tra, em Taubaté (SP), no 
Vale do Paraíba. Em fase 
de execução da fundação, 
os trabalhos consistem 
em recuperação, reforço e 
alargamento da ponte, com 
implantação de acosta-
mento, área de passeio para 
pedestre e barreira de con-

creto em ambos os lados. 
Cerca de 50 profissionais 
estão empenhados na reali-
zação das obras, que, neste 
momento, não alteram o 
tráfego da via Dutra. Os 
trabalhos contam com in-
vestimento de 3,4 milhões 
e têm previsão de térmi-
no em agosto de 2016. As 
obras de modernização 
da ponte sobre o Rio Bar-
ranco Alto fazem parte do 
Programa de Reforma e 
Alargamento de Pontes e 

Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia. 
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Disque 
CCR NovaDutra, que aten-
de 24 horas por dia pelo 
telefone 0800-0173536. 
Os motoristas também po-
dem obter informações das 
condições de tráfego na via 
Dutra sintonizando a CCR-
FM 107,5 NovaDutra.

NovaDutra realiza obras de 
modernização da ponte

sobre o Rio Barranco Alto
em Taubaté

Na tarde desta segunda-
feira, 18 de maio, o de-
putado federal Samuel 
Moreira reuniu-se com a 
prefeita de Monteiro Lobato, 
Daniela de Cássia Santos 
Brito, em seu escritório 
político em São Paulo. 
Durante o encontro, eles 
conversaram sobre a cida-
de, sobre o Vale do Paraíba 
e sobre as obras da Creche 
Escola, que começará em 
breve e vai gerar 70 no-
vas vagas para crianças de 
Monteiro Lobato entre 0 e 
5 anos. A nova unidade faz 

parte do programa do Go-
verno do Estado para ex-
pansão do atendimento na 
Educação Infantil em todo 
o Estado e sua construção 
no município foi possível 
por meio do trabalho con-
junto entre Samuel Mo-
reira, lideranças locais, 
a Prefeitura de Monteiro 
Lobato e Secretaria do Es-
tado da Educação. “É uma 
alegria colaborar para que 
este programa tão impor-
tante chegue a todos os 
municípios de São Paulo, 
beneficiando centenas de 

crianças paulistanas, como 
será em Monteiro Loba-
to”, afirma Samuel Morei-
ra. Além da Creche Esco-
la, o deputado fez parte de 
outras conquistas de Mon-
teiro Lobato, como a aqui-
sição de vans escolares, 
de caminhão para coleta 
de lixo e diversos equi-
pamentos hospitalares. 
“Ao lado da prefeita 
Daniela, seguimos tra-
balhando firme pelo 
d e s e n v o l v i m e n t o 
da cidade!”, refor-
ça Samuel Moreira.

Deputado Samuel Moreira
recebe prefeita de Monteiro

Daniela de Cássia

A Polícia Militar de Pin-
damonhangaba desenca-
deou entre os dias 15 e 16 
de maio de 2015, a partir 
das 21h, uma operação 
policial conjunta com a 
Secretaria de Administra-
ção da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Serviço de Fiscalização 
de Posturas.  Na ocasião, 
foram visitados estabele-
cimentos comerciais com 

a finalidade de verificar 
a existência de irregula-
ridades. A finalidade é a 
de coibir crimes diversos, 
como tráfico de entor-
pecentes e roubos, bem 
como, infrações admi-
nistrativas, dentre elas, 
perturbação do sossego 
público, que geralmente 
interferem na paz pública 
local. Nesta ação, de acor-
do com a PM, foram visto-

riados 11 bares, 50 pesso-
as, 6 veículos que estavam 
parados próximos aos esta-
belecimentos vistoriados, 
além da apreensão de 4 
maquinam “caça-níquel” 
e R$ 620,00 em dinheiro. 
Também foram flagradas 
diversas infrações admi-
nistrativas constatadas pe-
los agentes da Fiscalização 
de Postura, sendo um esta-
belecimento interditado.

Operação da Policia Militar
fiscaliza bares de Pinda

Taubaté recebe nesta quin-
ta-feira, 21, às 13h30, no 
Parque Itaim, o Encontro 
de Dirigentes Municipais 
de Cultura do Estado de 
São Paulo. O evento é 
realizado pela Secretaria 
de Cultura do Governo e 
tem o objetivo ampliar o 
diálogo entre os dirigen-
tes municipais de cultura 
para aperfeiçoar e garantir 
o amplo desenvolvimento 
das ferramentas de ges-
tão cultural, assim como 

apresentar os programas 
e projetos da Secretaria 
Estadual, destinados aos 
municípios. Esta ação faz 
parte do cronograma de 
trabalhos do Governo do 
Estado que acontece des-
de abril e vai até junho 
de 2015, subdividido em 
oito reuniões regionais 
em diferentes municípios: 
Praia Grande, Santa Bár-
bara, Batatais, Taubaté, 
Botucatu, São Paulo, Vo-
tuporanga e Osvaldo Cruz. 

Durante o evento será rea-
lizado uma mesa redonda 
com Secretário Adjunto da 
Secretaria de Cultura do 
Governo do Estado de São 
Paulo, José Roberto Sadek 
e os dirigentes culturais 
dos municípios da região 
para discutir melhor apro-
veitamento das políticas 
públicas de cultura que 
permeiam as esferas de go-
verno. O Parque Itaim fica 
na Avenida São Pedro, nº 
2000, Itaim – Taubaté-SP.

Taubaté recebe Encontro 
de Dirigentes Municipais de 

Cultura do Estado de
São Paulo

Começam às 10h do dia 
25 de maio (segunda-fei-
ra) as inscrições para Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2015. O 
edital foi divulgado nes-
ta segunda-feira (18) no 
Diário Oficial da União. 
As inscrições seguem até 
o dia 5 de junho exclusi-
vamente pela internet. As 
provas serão aplicadas nos 
dias 24 e 25 de outubro.  
O Ministério da Educação 
(MEC) espera que mais de 
9 milhões de estudantes 
se inscrevam no exame 
deste ano. A taxa de ins-
crição teve reajuste e será 
de R$ 63, ficam isentos da 
taxa os estudantes que en-
cerraram o ensino médio 
na rede pública e os que 
apresentarem declaração 
de carência socioeconô-
mica. Quem não for isento 
deverá pagar a taxa até o 
dia 10 de junho. Para esta 

edição do Enem, o MEC 
anunciou que será rigoro-
so com os estudantes isen-
tos que não comparecerem 
para fazer o exame. Quem 
não apresentar uma justifi-
cativa para a ausência terá 
de pagar pela inscrição no 
exame seguinte. O minis-
tério vai definir ainda quais 
serão as justificativas acei-
tas. O edital do Enem de-
talha como deve ser feita a 
solicitação de atendimento 
especializado às pessoas 
com deficiências e de aten-
dimento específico como o 
destinado a lactantes, sa-
batistas, idosos e pessoas 
em classe hospitalar. Nes-
te ano, serão mantidos os 
critérios de correção da re-
dação. As provas com in-
serções inadequadas serão 
zeradas. A partir deste ano, 
o cartão de confirmação de 
inscrição não será envia-
do pelos Correios e ficará 

disponível na página do 
Enem na internet. Os lo-
cais de prova serão infor-
mados no cartão de confir-
mação da inscrição e será 
de responsabilidade do es-
tudante fazer a verificação. 
O edital do Enem informa 
que não será possível usar 
o mesmo e-mail para mais 
de uma inscrição. A nota 
do exame pode ser usada 
para participar de progra-
mas como o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e o 
Sistema de Seleção Uni-
ficada do Ensino Técnico 
e Profissional (Sisutec). 
Ela também é pré-requi-
sito para firmar contratos 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), 
obter bolsas de intercâm-
bio pelo Programa Ciên-
cia sem Fronteiras e cer-
tificação do ensino médio.

Inscrições para o Enem 
de 2015 começam em 

25 de maio
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Única etapa do circuito 
em São Paulo premiará 
os vencedores com vaga 
na INDOMIT Costa Es-
meralda, prova qualifi-
cativa para a UTMB®
O mês de maio chegou a 
todo vapor para os aman-
tes do trail running e 
ele não poderia encerrar 
de forma mais festiva.
Dia 30 de maio aconte-
ce em São Bento do Sa-
pucaí, região da serra da 
mantiqueira, a INDOMIT 
São Paulo Ultra Trail, um 
dos principais eventos 
do calendário nacional e 
apontada como uma das 
provas destaque em ter-
ras paulistas neste ano.
Oferecendo os percur-
sos de 50k, 21k e 12k, 
o evento contará com a 
já tradicional excelência 
na organização e o char-
me de uma das mais be-
las cidades do Estado.
E para quem deixou para a 
última hora, vale lembrar 

que as inscrições se en-
cerram na próxima quar-
ta-feira, dia 20 de maio.
Contando com a estrutura 
completa da Pousada Qui-
lombo Resort, ponto de 
chegada e base principal do 
evento, a INDOMIT pas-
sará pelos mais belos can-
tos da cidade com os atle-
tas sempre vigiados pela 
imponência da Pedra do 
Baú, marco de São Bento.
Um outro destaque pro-
mete ser a premiação, 
que além dos modernos 
óculos esportivos Athlon 
III da Mormaii para os 
primeiros colocados de 
cada modalidade, ainda 
dará hospedagem e vaga 
aos vencedores dos 50km 
(primeiro masculino e 
primeira feminina) para a 
INDOMIT Costa Esme-
ralda Ultra-Trail®, encer-
ramento do circuito 2015 
e que é qualificativa para 
o principal evento do trail 
running mundial, a Ultra 

Trail du Mont-Blanc®.
Fica aí uma ótima dica pra 
quem quer curtir um even-
to com organização de ní-
vel internacional. Se ainda 
não se inscreveu, corra que 
ainda dá tempo. As inscri-
ções, bem como todas as 
informações do evento, 
podem ser obtidas atra-
vés do site oficial www.
indomit.com.br/saobento.
FICHA TÉCNICA:
INDOMIT São Paulo 2015
Local: São Bento do Sapucaí
Data: 30 de maio
Largada: 8h
Distâncias: 50, 21 e 
12 km (individual)
Revista Oficial: Go Outside
Parceiros: Prefeitu-
ra Municipal de São 
Bento do Sapucaí, 
COMTUR, ACISB, Pou-
sada Quilombo Resort , 
Mormaii, Neptunia Se-
guros, Jasmine Alimen-
tos e Vinícola Aurora.
Inscrições: www.indo-
m i t . c o m . b r / s a o b e n t o

Inscrições da indomit
São paulo encerram hoje
em São Bento do Sapucaí

A Prefeitura de Taubaté 
realiza nesta quarta-feira, 
20, às 9h, a abertura oficial 
da 11ª Mostra de Arte do 
Vale do Paraíba, Região 
Serrana e Litoral Norte, 
no Museu Histórico da 
cidade. As obras ficarão 
expostas até o dia 30 de 
junho na Pinacoteca An-
derson Fabiano, localizada 
na sede da Divisão de Mu-
seus, Patrimônio e Arqui-
vo Histórico de Taubaté. 
A Mostra vai receber mais 
de 60 obras entre telas e 
esculturas de artistas da 
região. Cada artista tem a 
oportunidade de expor três 
obras nas seguintes cate-

gorias: pintura, desenho e 
gravura. O evento faz par-
te da programação da 13ª 
Semana Nacional dos Mu-
seus, ação cultural realiza-
da pelo Instituto Brasileiro 
de Museus – IBRAM, do 
Ministério da Cultura. O 
horário de funcionamento 
da exposição é de terça a 
sexta-feira, das 08h às 12h 
e das 13h às 17h e sába-
do e domingo, das 09h às 
12h. Para mais informa-
ções o telefone é o (12) 
3621-6044. A Divisão de 
Museus fica na Avenida 
Thomé Portes Del Rey, 
nº 925, bairro Jardim Ana 
Emília. Todos os artis-

tas receberão um certifi-
cado de participação da 
11ª Mostra de Arte 
do Vale do Paraíba, 
Região Serrana e Litoral 
Norte. Serviço 11ª Mos-
tra de Arte do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana Data: de 
20 de maio a 30 de junho 
Horário: de terça-feira a 
sexta-feira das 08h às 12h 
e das 13h às 17h Sábado e 
domingo, das 09h às 12h 
Local: Divisão de Mu-
seus, Patrimônio e Arqui-
vo Histórico de Taubaté 
Endereço: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, nº 925, 
bairro Jardim Ana Emília

Divisão de Museus
de Taubaté recebe
11ª Mostra de Arte
do Vale do Paraíba
Região Serrana e

Litoral Norte
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Nas várias tendas estarão 
em oferta os mais dife-
rentes pratos, salgados e 
doces, tudo com o arroz 
como principal ingredien-
te. Terá início nesta próxi-
ma quinta-feira (21) a 7ª 
edição da Festa do Arroz 
de Tremembé. O evento 
prossegue até domingo 
(24) com muitas atrações 
e culinária a base do arroz.
O evento já é um dos mais 
famosos na região e reú-
ne  produtores de arroz 

do Vale do Paraíba, onde 
se destaca o arroz espe-
cial Ruzene, apreciado em 
todo o Brasil  e produzido 
e beneficiado  na região. 
No estande do produtor, o 
visitante poderá conhecer 
e adquirir as variedades 
do Arroz Ruzene, dentre 
elas, os tipos Preto, Ver-
melho, Arbório, Jasmi-
ne, Basmati, entre outros.
A organização, como 
em anos anteriores, é de 
Marisa Amaral e Lucia 

Manfredini. A expectati-
va é de um grande públi-
co durante os três dias de 
evento.  Nas várias tendas 
estarão em oferta os mais 
diferentes pratos, salgados 
e doces, tudo com o arroz 
como principal ingredien-
te, e de receitas exclusiva-
mente regionais.  A aber-
tura oficial do evento está 
prevista para as 19h20. 
A 8ª Festa do Arroz de 
Tremembé será realizada 
na praça Geraldo Costa.  

Tremembé espera
grande público durante 

7ª Festa do Arroz

Estão abertas até a próxi-
ma sexta-feira (22) as ins-
crições para o concurso de 
estágio para a Companhia 
de Saneamento Básico do 
estado de São Paulo - Sa-
besp. No total, o concurso 
oferece 826 vagas em to-
das as regiões do Estado, 
sendo 12 vagas para o Vale 
do Paraíba. Na região as 
12 vagas em oferta estão 
distribuídas em São José 
dos Campos, Caçapava, 
Taubaté, Pindamonhan-
gaba, Cachoeira Paulista 

e Lorena para candidatos 
do ensino médio regular, 
ensino médio técnico e 
ensino superior. Os estu-
dantes do ensino médio 
regular deverão estar cur-
sando o 1º ano. As vagas 
para estudantes de cursos 
técnicos são nas especia-
lidades: Técnico em Quí-
mica e Técnico em Segu-
rança do Trabalho. Já as 
vagas de nível superior 
são para graduandos dos 
cursos de: Administração 
de Empresas, Direito e En-

genharia Civil. O estágio 
terá a duração máxima de 
dois anos. A remuneração 
varia de R$ 812,03 a R$ 
1.068,44. A carga horária é 
de 6 horas diárias (30 ho-
ras semanais) Provas - No 
vale, a aplicação das pro-
vas está prevista para 28 
de junho de 2015, no pe-
ríodo da manhã, em  São 
José dos Campos. Com 
duração de 3h30, a prova 
terá 60 questões de Lín-
gua Portuguesa, Matemá-
tica, Raciocínio Lógico, 
Noções de Informática e 
Atualidades. Inscrição - 
Para fazer a inscrição no 
processo seletivo, o can-
didato deverá acessar o 
site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concurso-
fcc.com.br) até às 14h do 
dia 22 de maio de 2015. 
A taxa de inscrição é de 
R$ 60 para estudantes do 
nível médio e técnico e 
de R$ 82 para nível su-
perior.  Para mais infor-
mações, acesse o edital: 
www.concursosfcc.com.br

Encerram-se nesta semana 
inscrições para concurso

de estágio da Sabesp

Inscrições devem ser re-
alizadas no setor de pro-
tocolo da Prefeitura. Foi 
prorrogada para hoje 
quarta-feira (20) a data li-
mite para os interessados 
em se inscrever na dis-
puta por uma das vagas 
ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
(CMDCA) de Pindamo-
nhangaba. Os candidatos 
em trabalhar como Con-
selheiros Tutelares devem 
procurar o setor de pro-
tocolo da Prefeitura para 
a inscrição. Para os que 
desejam atuar nesta causa, 

são necessários os seguin-
tes documentos no ato da 
inscrição: cópia do RG ou 
documento de identifi-
cação com foto, cópia 
do certificado de conclu-
são de Ensino Médio ou 
de carteira de identidade 
profissional com titulação 
mínima de Ensino Médio, 
cópia de dois comprovan-
tes de residência no mu-
nicípio, sendo um com 
data atual e o outro com 
data de pelo menos dois 
anos, ou seja, um de 2015 
e outro de 2013. Também 
é necessária, além dos 

documentos descritos, a 
apresentação de atestado 
de antecedentes criminais, 
certidão de quitação elei-
toral e certidão de distri-
buição emitida pela Jus-
tiça Federal. Os inscritos 
farão avaliação de conhe-
cimento específico no dia 
25 de julho, no dia 10 de 
agosto deverá acontecer 
o teste psicotécnico e os 
candidatos habilitados 
serão eleitos pela popula-
ção no dia 4 de outubro. 
O horário de atendimento 
no protocolo da Prefei-
tura é, das 8 às 17 horas. 

Inscrições para conselheiro 
tutelar são prorrogadas em 

Pindamonhangaba

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Coordenador de Patri-
mônio Marcelo Silva, es-
teve na Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente 
em São Paulo na manhã 
desta ultima sexta-feira 
e reuniu-se com a Secretá-
ria Adjunta de Estado do 
Meio Ambiente Cristina 
Azevedo para assinar duas 
concessões do FECOP 
(Fundo Estadual de Pre-
venção e Controle da Po-
luição) que concederá um 
total de R$ 104 mil para 
a instalação do sistema de 
captação e armazenamen-

to da água das chuvas no 
Centro de Saúde e na esco-
la Ernani Gianico (Centro).
Pensando na pre-
servação dos recur-
sos hídricos e na boa 
gestão das águas, a Prefei-
tura de Tremembé prevê a
 captação de cerca de seis 
mil litros de água por 
hora em chuvas normais. 
Essa quantidade pode ser 
maior no caso de chu-
vas torrenciais. A previ-
são é que as obras, que 
incluem colocação das 
calhas, instalação da tu-
bulação e construção dos 
reservatórios, sejam fina-

lizadas no início de 2016.
A água será utiliza-
da para irrigação das 
hortas, lavagem de ba-
nheiros, salas e pátios. 
A ideia, com a ação, é incen-
tivar a população do mu-
nicípio a ter, pelo menos, 
um sistema simples de 
aproveitamento da água 
de chuva e, assim, pos-
sibilitar que se apro-
veite corretamente a 
água pluvial: em irriga-
ção de jardins e lavagem 
de pisos externos, car-
ros, máquinas e nas des-
cargas no vaso sanitário, 
entre outros exemplos.

Tremembé conquista sistema 
de reaproveitamento de águas 

de chuva para Centro de
Saúde e Escola
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