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Evento tem objetivo 
de descobrir novos ta-
lentos, promover união 
e trabalho em equipe
Estão abertas as inscrições 
para a primeira etapa do 
Dafiti Sports apresenta En-
contro Paulista entre Esco-
las de Surf 2015, que rola 
no próximo fim de semana 
(28 e 29 de março), na praia 
Grande, em Ubatuba (SP). 
Com um formato já con-
sagrado, a prova tem 
inscrição gratuita e não 
permite participação de 
surfistas ranqueados (em 
competições amadoras 
nacionais e estaduais). 
“Com isso, focamos em 
descobrir novos talentos e 
promovemos o espírito de 
união e trabalho em equi-
pe”, comenta Dadá Nasci-
mento, diretor de prova e 
organizador do encontro. 
“O Tag team é muito mais 
empolgante para atletas 
e público. Neste caso é a 
porta de entrada dos no-
vatos nas competições. 
Ao disputar em equipe, 
tiramos a responsabilidade 
de uma prova individual 
do surfista inexperien-
te”, explica Nascimento. 
Em outras edições, ele 
destaca a participação de 
grandes talentos, como 
o atual líder do ranking 

mundial, Filipe Toledo, 
de Ubatuba. “Ele foi um 
dos destaques do circui-
to em 2005”, recorda. 
Atualmente, defende o 
título do circuito, a esco-
la Adriano Camargo, de 
Juqueí, São Sebastião. A 
competição permite equi-
pes compostas por até 
quatro surfistas nas cate-
gorias Petit (nascidos de 
2004 em diante), Estreante 
(a partir de 2002), Inician-
te (após 2000) e Feminino 
(a partir de 1998), além de 
um técnico responsável. 
Entretanto, no caso de a 
equipe não ter uma ga-
rota, o técnico pode lan-
çar mão de um atleta 
Petit ou Estreante Mas-
culino. Cada escolinha 
pode inscrever quantas 
equipes desejar, desde 
que tenha quatro atletas. 
“Esse é um formato dife-
renciado com outra dinâ-
mica, tornando a prova 
muito mais empolgante 
para atletas e público. O 
sucesso do nosso circui-
to é notório, tanto é que 
chegamos à quarta edição. 
Esse evento, muitas vezes 
é a porta de entrada dos 
novatos nas competições”, 
explica Nascimento. 
Entre as diferenças rela-
cionadas aos eventos nor-

mais, está o tempo das ba-
terias, com cerca de 30 a 40 
minutos, e o fato de cada 
surfista surfar até três on-
das (ainda a ser definido). 
Um coringa levanta os 
dois braços imediatamen-
te após sua melhor onda e 
poderá dobrar sua pontu-
ação. Não existe descarte 
de ondas. Serão somadas 
todas as ondas surfadas 
por cada atleta, mais a 
onda dobrada do coringa. 
Inscrições devem ser en-
viadas (com ficha com-
pleta) até a quinta-feira 
(26/3) que antecede o 
evento para o e-mail da-
daasgsp@hotmail.com 
Depois de Ubatuba, o cir-
cuito desembarca em 25 
e 26 de abril, na praia da 
Baleia, em São Sebastião, 
e no Quebra-Mar santis-
ta, em 23 e 24 de maio. 
A primeira etapa do Dafiti 
Sports apresenta Encon-
tro Paulista entre Escolas 
de Surf 2015 tem patrocí-
nio de: Expresso Jundiaí, 
Rumo, Unimodal. Apoio: 
Federação Paulista de Surf 
(FPS) e Associação Uba-
tuba de Surf e Prefeitura 
Municipal de Ubatuba. Or-
ganização: Associação de 
Surf da Grande São Pau-
lo, Event Tools e Suma-
tra Marketing Esportivo.

Inscrição gratuita para 
Encontro Paulista entre 

Escolas de Surf 2015  
em Ubatuba

Prefeirura de Caraguatatuba 
amplia horário de 

atendimento devido a 
epidemia de dengue 

A partir dessa semana, 
devido ao grande número 
de pacientes com suspei-
ta de Dengue que procu-
ram atendimento, o horá-
rio das Unidades Básicas 
de Saúde do Porto Novo, 

Pereque-Mirim e Morro 
do Algodão foi amplia-
do. As três unidades esta-
rão abertas das 7h às 19h. 
Todas as demais per-
manecem com o aten-
dimento das 7h às 17h.

 A secretaria de Saúde in-
forma que, até hoje,  foram 
registradas 3.191 notifica-
ções de dengue em 2015. 
Destas, 1.322 foram po-
sitivas, 1.242 negativas e 
627 estão em investigação.

O prefeito Marcelo Va-
queli esteve na Secretaria 
Estadual de Esportes, La-
zer e Juventude em São 
Paulo nesta semana para 
receber vários kits de ma-
teriais esportivos. O ma-
terial foi solicitado pelo 
prefeito de Tremembé, 
que enviou ofício ao se-
cretário Jean Madeira 
da Silva, titular da pasta 
no Estado de São Paulo. 
A solicitação de Marce-
lo Vaqueli recebeu apoio 
do Deputado Estadual 
Milton Vieira, que inter-
mediou junto a Secreta-
ria de Esportes e esteve 
presente nesse encontro.

“A Prefeitura de Tre-
membé oferece variadas 
modalidades esportivas 
e a troca dos materiais é 
necessária em função do 
desgaste destes itens. Os 
kits chegam em boa hora”,
disse o prefeito, agra-
decendo os envol-
vidos na conquista.
Os itens conquistados fo-
ram: 06 bolas de futsal, 
06 bolas de futebol de 
campo, 05 bolas de vo-
leibol, 05 bolas de han-
debol, 02 fardamentos 
completos de futebol de 
campo, 02 fardamentos 
completos de futsal, 01 
fardamento completo de 

voleibol, 01 fardamento 
completo de voleibol, 01 
fardamento completo de  
handebol, 02 fardamentos 
completos de basquete, 
06 troféus, 02 redes de 
voleibol, 02 redes de fute-
bol de campo, 02 redes de 
futsal, 45 coletes, 60 me-
dalhas, 01 jogo de malha.
Os materiais serão en-
viados ao Centro de 
Lazer do Trabalhador 
“João Batista do Nasci-
mento Lima”, a popular 
Quadra Coberta no Jar-
dim dos Eucaliptos 
para auxiliar e am-
pliar as atividades es-
portivas no município.

Tremembé recebe kits 
esportivos que 

beneficiarão crianças
adolescentes no 

município

Já estão disponiveis na prefeitura os 
carnês de IPTU
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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

       MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.

Vagas no PAT de 
Caraguatatuba 

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
Ajudante de cozinha, 
Atendente balconista, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de lavanderia, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Açougueiro, Bar-
man, Biomédico, Cama-
reira de hotel, Coordena-
dor de vendas (fast food), 
Costureira em geral, Co-

zinheiro geral, Dentista, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Mecânico de automóvel, 
Nutricionista, Operador 
de empilhadeira, Padeiro, 
Preparador físico, Profes-
sor de inglês, Recepcio-
nista de hotel, Represen-
tante comercial autônomo, 
Sapateiro, Supervisor de 
vendas comercial, Téc-
nico social, Técnico de 
enfermagem, Professor 
em segurança do traba-
lho, Técnico mecânico, 
Vendedor de consór-

cio e Vendedor pracista.
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros,
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

A Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para está-
gios no Sítio do Picapau 
Amarelo e Parque Mu-
nicipal Vale do Itaim. Os 
processos seletivos são re-
alizados em uma parceria 
entre a administração mu-
nicipal e o CIEE (Centro de 
Integração Empresa Esco-
la), para preenchimento de 
17 vagas, mais cadastros 
de reserva. A inscrição vai 
até 26 de março de 2015.
Serão duas vagas para 
Sonoplasta e Iluminador, 
quatro para representar 
a Dona Benta, duas para 
Emília, três para Narizi-
nho, duas para Pedrinho e 
quatro para Tia Nastácia e 
Visconde de Sabugosa (ca-
dastro reserva). Os melho-
res classificados no proces-
so seletivo terão direito de 
escolher o local de estágio.
Os interessados em partici-
par da seleção devem estar 
regularmente matricula-
dos em 2015 a partir do 1º 
ano nos seguintes cursos: 
Técnico em Arte Dramáti-
ca, Técnico Artes Visuais, 
Técnico em Instrumento, 
Técnico em Canto, Supe-

rior Artes Visuais e Supe-
rior em Educação Artísti-
ca – Licenciatura Plena.
As inscrições acontecem 
das 9 às 16 h, de segun-
da a sexta-feira, na sede 
do CIEE, que fica na Rua 
Dr. Pedro Costa, nº 270, 
Centro. Os interessados 
devem apresentar RG, 
CPF (no mínimo com 
protocolo de solicitação), 
comprovante de residên-
cia e comprovante de es-
colaridade atualizado.
O candidato deve ter os 
seguintes requisitos: ida-
de mínima de 16 anos; ser 
brasileiro ou estrangeiro 
com visto de permanência 
no país e estar em dia com 
as obrigações militares. O 
estudante deverá selecio-
nar no ato da inscrição o 
personagem ou área para 
qual está se inscrevendo.
P r o v a
A seleção vai acontecer no 
dia 30 de março, às 9 h, na 
Avenida São Pedro, 2000, 
Itaim. Os candidatos deve-
rão chegar com antecedên-
cia mínima de 30 minutos, 
munidos do comprovante 
de inscrição, RG, caneta 

esferográfica azul e preta.
O teste será dividido em 
duas etapas: teórica e prá-
tica. A prova teórica con-
sistirá de 16 questões de 
múltipla escolha e uma 
discursiva, com base na 
obra de Monteiro Lobato. 
Já a prova prática (candi-
datos a personagens) con-
sistirá de uma cena de no 
máximo cinco minutos e 
sem réplica dos textos ci-
tados. Para os concorren-
tes ao posto de sonoplasta 
e iluminador será aplicada 
uma atividade a ser de-
senvolvida de acordo com 
equipamento disponível 
no local. O edital comple-
to está disponível no site: 
www.taubate.sp.gov.br.
A data prevista para divul-
gação da lista dos classifi-
cados é no dia 1º de abril, 
no site da Prefeitura e na 
sede do CIEE. Os apro-
vados terão que cumprir 
carga horária de 30 horas 
semanais. O valor da bolsa 
é de R$ 630, mais auxílio 
transporte de R$ 70 por 
mês (6 horas) e R$ 430, 
mais auxílio transporte de 
R$ 70 por mês (4 horas)

Prefeitura de 
Taubaté abre inscrições 
para estágio no Sítio do 

Picapau Amarelo e 
Parque do Itaim
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DOS ASSENTADOS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – COOAAT. CNPJ  

01.858.215/0001-00
 

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA-
DOS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – COOAAT, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS, CONVOCA OS COOPERADOS EM 
PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS, PARA SE REUNIREM EM AS-
SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, EM SUA SEDE NA RODOVIA FRANCIS-
CO ALVES MONTEIRO, 3500,TREMEMBÉ/SP, NO DIA 29/04/2015, EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 9:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 
(DOIS TERÇOS) DOS COOPERADOS; CASO NÃO HAJA O NÚMERO 
LEGAL DE PRESENTES PARA A INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CON-
VOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 10:00 HORAS, NO 
MESMO LOCAL E DATA COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1(UM) 
DO NÚMERO DE COOPERADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUO-
RUM’’ A ASSEMBLÉIA ESTARA CONVOCADA PARA O  MESMO DIA AS 
11:00 HORAS QUE SE REALIZARÁ COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 
15 (QUINZE) COOPERADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUIN-
TE ORDEM DO DIA:

1- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014;
2- PARECER DO CONSELHO FISCAL;
3- DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS OU PERDAS E SUA DESTINAÇÃO;
4- DELIBERAÇÃO SOBRE A DESTITUIÇÃO DE  COOPERADOS;
5- DELIBERAÇÃO SOBRE A ADMISSÃO DE COOPERADOS;
6- ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA AGROPECUÁ-
RIA DOS ASSENTADOS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ PARA 2014/2015

PARA FINS DE “QUORUM” DE INSTALAÇÃO A COOPERATIVA POSSUI 
NESTA DATA, 40 COOPERADOS.

TREMEMBÉ, 24 DE MARÇO DE 2015.

LUIZ BATISTA BUSTOS
PRESIDENTE 

Decisão foi tomada em 
função do fim do verão 
e conta com apoio de al-
guns vereadores e dos 
empresários da cidade  
A Prefeitura de Ubatuba 
e a Comtur informam que 
a cobrança de Zona Azul 
nas avenidas Leovigildo 
Dias Vieira, Iperoig e na 
rua Guarani será suspen-
sa a partir desta semana.
A decisão foi tomada em 
função do fim do verão, 
conta com apoio de alguns 
vereadores, dos empresá-
rios da cidade e tem o ob-
jetivo de não prejudicar o 

movimento turístico nos 
meses de baixa temporada.
“Essa cobrança não se 
justifica com o fim da alta 
temporada. Esses dias, vi 
quatro agentes para tomar 
conta de apenas um car-
ro”, argumentou o verea-
dor Eraldo Todão Xibiu.
“Nosso objetivo foi mini-
mizar os problemas com 
os flanelinhas, coibir os 
carros com som alto e or-
ganizar o trânsito na região 
central durante a alta tem-
porada. Não solucionamos 
os problemas por comple-
to, mas melhoramos bas-

tante as condições, sobre-
tudo da segurança, e serviu 
como aprendizado. Nossa 
idéia agora é aperfeiçoar 
e melhorar a cobrança na 
próxima temporada”, afir-
ma José Lindolfo Candi-
nho, presidente da Comtur.
Uma reunião para debater 
o tema está marcada para o 
próximo dia 4 de agosto na 
Câmara Municipal. Nela, 
a prefeitura, a Comtur, os 
empresários e os demais 
interessados definirão as 
diretrizes e o planejamen-
to para a reimplantação na 
temporada 2015 / 2016. 

Prefeitura e Comtur 
suspendem cobrança da 
Zona Azul nas avenidas 
Leovigildo Dias Vieira, 

Iperoig e na rua Guarani em 
Ubatuba 
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O nível do Sistema Canta-
reira teve seu 17º dia conse-
cutivo de aumento em suas 
represas. De acordo com a 
Companhia de Sanea-
mento Básico do estado 
de São Paulo – Sabesp-, 
o reservatório subiu para 
17,1% nesta segunda-fei-
ra (23), segundo boletim 
divulgado pela Sabesp. O 
sábado (21), foi o dia em 
que a região que alimen-
ta todo o sitema recebeu 
sua maior precipitação 

pluviométrica, neste pe-
ríodo de recuperação do 
reservatório. O aumen-
to foi o maior desde que 
as chuvas no período 
fevereiro/março trou-
xe alívio ao sistema, 
o maior entre os 
seis reservatórios 
que abastecem ao Grande 
São Paulo. Pela nova me-
todologia usada pela Sa-
besp desde o dia 17 – que 
inclui as duas cotas do vo-
lume morto - a medição de 

hoje significa aumento de 
12,9% para 13,3%.  O esto-
que de água no Cantareira, 
segundo a Sabesp, é 160,1 
bilhões de litros de água. O 
aumento, porém, ainda não 
é suficiente para a recupe-
ração da primeira cota do 
volume morto. Pra conse-
guir isso, o Cantareira pre-
cisa receber mais 18,1%
 em seu volume atual, 
ou seja, atingir 29,2%, 
que representaria  0% 
de seu volume útil.

Cantareira vai a 17,1%, mas 
está longe de recuperar

primeira cota do volume útil

Escola da Moda em
Pinda abre inscrições

As atividades serão desen-
volvidas no centro comu-
nitário da Vila São Paulo e 
as inscrições vão até 10 de 
abril no Fundo Social de 
Solidariedade, localizado 
ao lado da antiga sede da 

Prefeitura.  Para participar 
da Escola da Moda é pre-
ciso ter no mínimo 16 anos 
de idade e ter concluído o 
Ensino Fundamental. É ne-
cessário levar cópia do RG 
e comprovante de endere-

ço para fazer a inscrição. 
O horário de atendimento 
é das 8h às 11h e das 13h 
às 16h. As aulas irão ocor-
rer duas vezes por semana, 
sendo uma às segundas e 
quartas e a outra às terças 
e quintas-feiras, com dura-
ção de duas horas. Ao todo 
são 40 horas e os alunos 
recebem certificados. A 
Escola da Moda é um pro-
jeto de qualificação profis-
sional do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, desenvol-
vido em parceria com os 
Fundos Sociais de cada 
município.  A inauguração 
da Escola da Moda de Pin-
da está prevista para o dia 
15 de abril, às 18 horas, 
e contará com a presen-
ça de autoridades, alunos, 
professora e convidados. 

Câmara de Tremembé abre 
inscrições para 

concurso público

Pinda abre Processo
Seletivo de vagas para o

Programa Estação Juventude

A Câmara Municipal de 
Tremembé abriu inscrições 
do concurso público para o 
preenchimento de 5 vagas.
Há uma vaga para 
Auxiliar de Serviços, 
que exige ensino funda-
mental completo e com 

A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba torna 
pública a abertura de ins-
crições do Processo Sele-
tivo para contratação por 

salário de R$ 1.152,08 
para 40h semanais. 
As outras 4 vagas são 
para cargos que exi-
gem ensino superior: 
Procurador, Ofi-
cial Legislativo  e  
Assistente Contábil.

tempo determinado para o 
Programa Estação Juven-
tude. As  vagas são para 
Coordenador Adjunto de 
Políticas Públicas da Ju-
ventude e Assistente de 

Os requisitos de cada 
vaga e os salários es-
tão dispostos no edital.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site do IBAM 
até o dia 16 de abril. A apli-
cação das provas está pre-
vista para o dia 17 de maio.

Políticas Públicas da Ju-
ventude, respectivamen-
te  com salários de R$ 
2.626,37 e R$ 2.382,19. 
As instruções contidas 
no site da prefeitura.

Pinda Rugby é vice no
1º Torneio Jungle de
Rugby 7’s, em SJC

A equipe da Associação 
Desportiva Pinda Rugby 
Clube – ADPRC  “Leões 
do Vale”, de Pindamo-
nhangaba, participou no 
último final de semana de 
um torneio não federado. 
A competição foi organi-
zada pelo mais novo time 
de São José dos Campos, 
formado pelos estudantes 
da Faculdade de Tecnolo-
gia-Fatec. O torneio con-
tou com a participação de 
outras cinco agremiações. 
São elas: Mogi Rugby, 
Fatec de São José, Itaju-

bá Rugby (Minas Gerais), 
Taubaté Rugby, e o time do 
Pinda Rugby. A equipe mi-
neira foi a vencedora, en-
quanto os rugbiers de Pin-
daficaram em 2º lugar. O 
Rugby 7’s dura em média 
14 minutos, com dois tem-
pos de 7 minutos, e ape-
nas 7 jogadores para cada 
equipe. É comum torneios 
acontecerem em questões 
de um ou dois dias. Foram 
quatro partidas disputadas 
pelos Leões do Vale, em 
confrontos ocorridos todos 
no sábado. Foram três vi-

tórias e uma derrota para o 
Pinda Rugby que terminou 
em 2º lugar do torneio. A 
partir do início da semana, 
o time de Pindamonhan-
gaba se prepara para en-
frentar o Pirituba Rugby, 
de São Paulo. O confron-
to será no dia 18 de abril 
em jogo-teste de Rugby 
XV, que será realizado em 
Pindamonhangaba, em lo-
cal ainda não definido. Os 
interessados em treinar ou 
colaborar de alguma forma 
o time pode entrar em con-
tato com a página do clube 
no facebook Pinda Rugby 
(Oficial) ou comparecer 
aos treinos que aconte-
cem no Centro Esporti-
vo “José Eli de Miranda” 
(Zito), em Moreira César, 
de terça e quinta, às 19hs.
 Classificação:
1° Itajuba-MG
2º Pinda Rugby
3° Fatec São 
José dos Campos
4° Taubaté Rugby
5° Mogi das Cruzes

A obra de construção da 
ciclovia na Avenida Gene-
ral G. da Fonseca que liga 
o Centro ao Padre Eterno 
está a todo vapor. Nesta se-
mana,  cerca de 950 m de 
ciclovia foram asfaltados.
A ciclovia terá aproxi-
madamente 2.500 metros 
de extensão, iniciando na 
lateral da Escola Maria 
Amélia do Patrocínio e 
terminando na Rua Costa 
Cabral, com um investi-
mento de R$ 260.500,49, 
recursos oriundos do 

tesouro do município.
Contando a exten-
são da ciclovia da  
Avenida Luiz G. das Ne-
ves, serão quase 4 km 
de trecho asfaltado, pro-
tegido por guias e sina-
lizado para atender mi-
lhares de ciclistas que se 
utilizam do trecho para 
lazer, locomoção e, prin-
cipalmente, trabalho.
Com as obras de cons-
trução de ciclovias, esses 
acessos se tornarão muito 
mais seguros e rápidos. 

“Nossa cidade é plana 
e com obras como esta 
queremos incentivar o 
meio de transporte mais 
barato, e ecológico que é 
a bicicleta. Além disso, 
é também um exercício 
que beneficia a boa for-
ma e prepara o corpo para 
se proteger de muitas do-
enças, principalmente 
coronárias e cardíacas. 
A ciclovia torna a prática 
do ciclismo uma ativida-
de segura”, salientou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Obras da Ciclovia do 
Padre Eterno estão a 

todo vapor em 
Tremembé 


