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A GAzetA dos Municípios

Escola do Trabalho de
Taubaté ainda tem vagas 

para alguns cursos deste ano

No próximo dia 4 de fe-
vereiro têm início as aulas 
para os cursos profissiona-
lizantes nas oito unidades 
da Escola do Trabalho. 
Na unidade Jaboticabeiras 
I há vagas para os cursos 
de Decoupagé, Encana-
dor, Manicure e Pedicure, 
Unhas Artísticas e Aperfei-
çoamento de Cabelo. Para 
realizar este último curso, 
é exigido o certificado 
do curso de Cabeleireiro. 

São 72 vagas no total e a 
unidade fica localizada na 
Avenida Monte Castelo, 
15. Já na unidade II, que 
fica na Avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1555, ainda há sete vagas 
para o curso de Alemão 
Básico. Para realizar esse 
curso o candidato tem que 
possuir o curso de Inglês 
Básico. Já para o Word 
Avançado, ainda restam 
duas vagas, devendo o in-

teressado ter concluído o 
curso de Informática Bási-
ca. Para fazer a inscrição o 
candidato deve apresentar 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e 
de escolaridade. Para fre-
quentar os cursos da Esco-
la do Trabalho o candidato 
deve ter a idade mínima de 
16 anos e o Ensino Funda-
mental. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3622-1170. 

Prefeitura de Pinda 
apresenta programação 

do Carnaval 2015

A Prefeitura de Pinda di-
vulgou nesta terça-feira 
(27) a programação para 
o carnaval Caia Na Folia 
2015. A programação foi 
fechada na última semana 
com representantes de vá-
rias secretarias envolvidas 
na organização da festa 
e também contou com a 
participação de represen-
tantes do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar, 
que vão fazer a segurança 
dos munícipes nos dias de 
folia. Assim como nos ou-
tros anos, a festa começará 
no dia 4 de fevereiro com 

o Festival de Marchinhas. 
O festival vai até 8 de fe-
vereiro e será realizado na 
Praça do Quartel), sempre 
às 20h. No dia 7 de feve-
reiro, acontece o Pré-Car-
naval em Moreira César, 
com o Bloco Juca Teles. 
A concentração será em 
frente à Caixa Econômica 
Federal e segue até a Pra-
ça do Vale das Acácias, a 
partir das 16h. O Juca Te-
les volta a desfilar pelas 
cidade no dia 14 de feve-
reiro, com saída da Praça 
do Quartel às 16h. No dia 
16 de fevereiro é a vez do 

Bloco do Barbosa, que 
também sai às 16h da Pra-
ça do Quartel. Os dois blo-
cos seguirão até a Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. Além das atra-
ções citadas, haverá mati-
nês todas as noites da car-
naval na Praça do Quartel, 
com bandas tocando das 
15h às 19h. Já na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, a festa acontece 
entre 19h e 21h. Os tradi-
cionais blocos de carnaval 
vão desfilar entre os dias 
13 e 15 de fevereiro. Veja 
a programação completa:
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(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 
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Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.

Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.
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Taubaté recebe 
programação do 

Sebrae-SP
Palestra sobre controle de 
estoque e oficina sobre 
fluxo de caixa são gratui-
tas e ocorrem na ACIT. O 
Sebrae-SP promove duas 
atividades gratuitas em 
Taubaté em fevereiro. A 
programação, voltada a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio, 
será na ACIT (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté). No dia 3, os 
empreendedores poderão 
acompanhar a palestra 
“Controle seu Estoque e 
Não Perca Seu Dinhei-
ro”, que trará orientações 
para o uso de ferramen-
tas e práticas que ajudam 
a aprimorar o manuseio e 
armazenamento de mate-
riais, trazendo lucro para 
as empresas. A oficina 
“Aprenda a Fazer Fluxo 
de Caixa” é destaque no 
dia 26. Os participantes 
receberão informações 
sobre aspectos importan-
tes da gestão financeira 
do negócio, como contas 
a pagar e receber, fluxo de 

caixa e reserva de capital 
de giro. Os empreende-
dores de Taubaté também 
podem tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios no PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Tauba-
té (Rua Armando Salles 
de Oliveira, 457, Centro), 
que é mantido pelo Sebra-
e-SP em parceria com a 
Prefeitura, ACIT, Unitau, 
Sinhores, Sindicato Rural 
e Ciesp Taubaté. Progra-
mação do Sebrae-SP em 
Taubaté Palestra Dia 3/2 
– 15h às 17h. Tema: Con-
trole seu Estoque e Não 
Perca Dinheiro  Oficina: 
Dia 26/2 – 15h às 17h. 
Tema: Aprenda a Fazer 
Fluxo de Caixa Local: 
ACIT (Praça Monse-
nhor Silva Barros, 57, 
Centro Eventos gratui-
tos, com vagas limitadas. 
Inscrições e mais infor-
mações pelos telefones 
0800 570 0800 e 
(12) 3621-5223. 
Email: pae.tauba-
t e @ g m a i l . c o m

Fundo Social abre 
inscrições para

cursos da  Escola de 
Moda, Padaria 

Artesanal eAssistente 
de  Cabeleireiro

O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé está 
com inscrições abertas 
para cursos da Escola de 
Moda, Padaria Artesanal e 
Assistente de Cabeleireiro.  
O programa de geração de 
renda é destinado a mu-
nícipes acima de 18 anos 
com renda familiar a até 
dois salários mínimos.
Para fazer a inscri-
ção os interessados po-
dem se dirigir a unida-
de, que fica na Rua José 

Monteiro Patto n° 235 
– Jardim Bom Jesus, le-
vando cópia do RG, CPF, 
comprovante de residência 
e escolaridade. Mais infor-
mações pelos telefones: 
(12) 3674.3660 ou 
(12) 3674.3910. 
Horário de funciona-
mento de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.
Em breve abriremos vagas 
para o curso do Senai de 
Técnicas em Vendas para 
a Região do Maracaibo.

Projeto Guri abre 
mais de 1.400

vagas para aulas 
de música
na região

O Projeto Guri oferece 
mais de 1.400 vagas em 
aulas de instrumentos mu-
sicais, canto coral e inicia-
ção musical (este dedicado 
às crianças de 6 a 8 anos), 
na região do RMVa-
le. As inscrições come-
çam no dia 2 de feverei-
ro e vão até 7 de março.
 Os interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrí-
cula é necessário compa-
recer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portan-
do: RG ou certidão de 
nascimento e compro-
vante de matrícula es-

colar e/ou declaração de 
frequência escolar refe-
rente ao semestre. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumento ou 
realizar testes seletivos.
 O início das aulas ocorre 
de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno. 
Ao longo deste período, 
outras vagas podem abrir 
por conta de desistências. 
Mais informações sobre os 
cursos oferecidos no polo 
da cidade de interesse e a 
disponibilidade de vagas 
de cada um, assim como 
seu endereço e horário 
de funcionamento, basta 
acessar o site do projeto.
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Recadastramento 
para isenção em

pedágio na estrada 
do Atanázio

termina na sexta

As pessoas que estudam 
ou trabalham em Pinda-
monhangaba, e passam 
pelo pedágio da estrada 
do Atanázio, têm até sex-
ta-feira (30) para fazer 
o recadastramento para 
manter a isenção do pe-
dágio. A taxa do pedágio 
é de R$ 10,90, para não 
pagar este valor, os inte-
ressados devem procurar 
o Setor de Protocolo da 
Prefeitura ou ir à Subpre-
feitura, em Moreira César. 
Os proprietários de veícu-
los que utilizam a SP-62 
não precisam fazer o re-
cadastramento, pois, au-
tomóveis de passeio não 
pagam, independentemen-
te de onde foram licencia-
dos. De acordo com a lei, 
o recadastramento deve 
ser feito até o dia 31de ja-
neiro e a partir do primeiro 
dia de fevereiro estará sus-
pensa a isenção. Os traba-
lhadores devem apresentar 
cópias legíveis do licen-
ciamento do veículo no 
nome da pessoa que reali-
zar o pedido, ou em nome 
do esposo (a) com a certi-
dão de casamento, Cartei-

ra Nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior), Carteira de tra-
balho (CTPS) e Declara-
ção do RH da empresa. No 
caso de estudantes eles te-
rão que apresentar cópias 
do licenciamento do veí-
culo no próprio nome, ou 
da esposa (o) juntamente 
com a certidão de casa-
mento, ou documentação 
do automóvel no nome 
dos pais, com autorização 
com firma reconhecida, 
Carteira Nacional de ha-
bilitação, comprovante 
de endereço, que seja no 
máximo do mês anterior 
ao pedido, e declaração de 
matricula da instituição de 
ensino. Os Policiais Mili-
tares, Policiais Federais e 
das Forças Armadas de-
vem apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
(ou do esposa (o) com 
certidão de casamento), 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), compro-
vante de endereço, cartei-
ra funcional e Declaração 
do Batalhão/Companhia.

Represa de Paraibuna 
atinge o volume morto

A represa de Paraibu-
na começou a usar o 
volume morto na últi-
ma quinta-feira (22), 
fazendo com que a usina 
hidrelétrica ligada ao re-
servatório deixe de operar, 
prejudicando o abasteci-
mento da RMVale e da 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. A Agência 
Nacional de Águas (ANA) 
divulgou nota informan-
do que não serão neces-
sárias obras para captar o 
volume morto da repre-
sa, diferente do Sistema 
Cantareira, onde foram 
necessárias obras para a 
instalação de bombas ca-
pazes de acessar o volume 
abaixo do limite operacio-
nal daqueles reservatórios. 
A nota também informou 
que as regras para a utili-
zação da reserva técnica 
permanecem as mesmas 
em vigência, não haven-
do mudanças na vazão 
diária ou em obras de li-
beração da água manan-

cial. Porém não descarta 
a possibilidade de alterá
-las caso necessário e que 
as alterações serão feitas 
junto da ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elé-
trico). Segundo dados do 
ONS, o volume morto to-
tal do Paraibuna possui 
2.096 hm³, que equivalem 
a 2,096 trilhões de litros. 
O volume total de água 
desta reserva acessível por 
gravidade ainda está sen-
do estudado pelo ONS e o 
operador do reservatório. 
Desde que foi criada, em 
1978, está é a primeira vez 
que o nível do reservatório 
de Paraibuna chega a zero. 
A represa é considera um 
dos maiores reservatórios 
do Estado de São Paulo. 
A principal finalidade do 
reservatório de Paraibuna 
é regular a vazão do Rio 
Paraíba do Sul, responsá-
vel pelo fornecimento de 
água para várias cidades 
do Vale do Paraíba e do 
Estado do Rio de Janeiro.


