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A GAzetA dos Municípios

Cratera de 1m de 
diâmetro ameaça 

motoristas na estrada 
Jambeiro-Tamoios

Uma viagem pelas es-
tradas estaduais que co-
nectam os pequenos mu-
nicípios da região pode 
reservar algumas surpresas.
Quem trafega pela Ro-
dovia Julio de Pau-
la Moraes (SP-103), 

que liga o município 
de Jambeiro à Rodo-
via dos Tamoios deve 
ficar atentos, quase na 
chegada à Jambeiro.
No local - registrado pela 
reportagem do Jornalismo 
AgoraVale - uma enorme 

cratera aberta no meio 
da pista próximo à entra-
da da cidade está desa-
fiando os motoristas que 
precisam fazer o trajeto. 
O buraco tem cerca de 
1metro de diâmetro e pode 
aumentar ainda mais tendo 
em vista que cedeu o terre-
no sob a camada de asfalto. 
Outro lado - A reporta-
gem do AgoraVale man-
teve contado com a as-
sessoria de imprensa do 
Departamento de Estra-
das de Rodagem - DER, 
em São Paulo, que to-
mou ciência do problema.
A Rodovia Julio de Pau-
la Moraes passou por 
obras de recapeamento 
há pouco mais de um ano

A cidade de Tremembé ga-
nhou no último mês de no-
vembro o mais novo cartão 
postal da cidade, o Merca-
do Municipal.  Um espaço 
confortável, apropriado 
para compras e de convi-
vência para a população. 
O mercado foi totalmente 
reformado e adaptado pela 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé e foi entregue 
a população no aniversá-
rio da cidade em 2014.
O projeto de reforma do 
Novo Mercado contem-
plou a restauração da parte 
interna e externa da unida-
de, desde a coberta, piso, 
drenagem, rede de esgo-
to, parte hidráulica e elé-
trica, além de vagas para 
estacionamento. Além da 
restauração, o mercado 
ganhou iluminação di-
ferenciada, paisagismo, 
banheiro para deficientes 
e padronização de boxes 
com vidro temperado.
O novo Mercado tem 17 

boxes entre restaurante, 
lanchonete, peixaria, ta-
bacaria, mercearias, mini 
mercado, floricultura, hor-
tifruti, artesanato, entre ou-
tros. Outra novidade foi a 
destinação de um box para 
o Fundo Social de Solida-
riedade, que faz a venda 
de itens produzidos pelos 
alunos dos diversos cursos 
oferecidos pela Secreta-
ria de Ação Social. Toda 
a renda adquirida é enca-
minhada ao Fundo Social. 
Diariamente o Mercado 
recebe centenas de visitan-
tes de Tremembé e região.
Em uma visita do fotógra-
fo da Secretaria Estadu-
al de Turismo Ken Oshi, 
que realiza um trabalho 
nas estâncias turísticas de 
São Paulo, o profissional 
ficou impressionado com 
a arquitetura do local. 
“Ando por várias cidades 
que são estâncias e nunca 
vi um Mercado tão boni-
to e acolhedor como o de 

Tremembé, vocês estão de 
parabéns!” – comentou.
“Esta é mais uma prova do 
nosso compromisso com 
a cidade de Tremembé. O 
Mercado possui uma gran-
de simbologia para o muni-
cípio”, destacou o prefeito 
Marcelo Vaqueli. “Con-
vido a todos a visitarem 
o Novo Mercado de Tre-
membé”, complementou.
Atualmente os boxes 
são compostos por vá-
rios segmentos, são eles: 
Restaurante Água Santa, 
Mont Chiq Charutaria e 
Vinhos, Casa da Bola-
cha, Agronel Produtos 
Naturais, Fruteria R e F, 
Mercadinho do Compa-
dre, Raimundo Pastéis, 
Lancheteria Café e Prosa, 
Teodoro Pescados, Can-
tinho de Minas, Empório 
Iori, Helena Flores, Boxe 
XV, Avícola e Mercearia 
Bom Jesus e artesanatos 
do Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé.

Visite o Novo Mercado 
Municipal de Tremembé

O Papa Francisco sau-
dou um grupo de ca-
tólicos da Diocese de 
Taubaté durante uma au-
diência geral na Praça 
São Pedro, No Vaticano.
O pontífice surpreen-
deu o grupo, que viajou 

em uma caravana com 
90 pessoas organizada 
pela Comunidade Can-
ção Nova e liderada pelo 
Padre Fábio de Melo.
“Saúdo os peregrinos de 
língua portuguesa, par-
ticularmente os fiéis de 

Outeiro da Cortiçada e 
da Diocese de Taubaté.
Nesta última eta-
pa quaresmal,
faço votos que a vos-
sa peregrinação à Roma 
fortalece em todos a fé 
e consolide no amor di-
vino os vínculos de cada 
um com sua família, 
com a comunida ecle-
sial e com a sociedade. 
Que Nossa Senhora 
vos acompanhe e prote-
ja”, disse o santo padre.
Durante a cerimônia, 
o Papa também falou 
sobre a importância da 
oração em família e cele-
brou a Jornada Pela Vida.

Papa Francisco saúda grupo 
da Diocese de Taubaté 
durante cerimônia no 

Vaticano

A Dokar Veículos, re-
vendedora autorizada 
Volkswagen de Pinda-
monhangaba e líder de 
vendas em toda a região, 
fechou a venda de mais uma 
frota de veículos, desta vez,
para a Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Os novos 
carros foram entregues 
no pátio da Secretaria 
de Obras, no bairro do 
Bosque,  e representam 
a credibilidade da mar-
ca Volkswagen, da mes-
ma foram em que for-
talece ainda mais uma 
parceria de sucesso.

Para Rodrigo Eugênio, su-
pervisor de TI da Dokar, a 
concessionária contininua 
a se destacar em suas me-
tas dentro do compromisso 
social e do bom relaciona-
mento com seus clientes. 
“É uma satisfação enor-
me para a Dokar realizar 
uma entrega como esta. 
Além de fortalecer uma 
parceria de tantos anos 
com a prefeitura da cidade,
também reforça o 
nosso compromis-
so com a sociedade,
pois sabemos que estes 
veículos serão utilizados 

em áreas como saúde e 
segurança. A população 
certamente será beneficia-
da com o atendimento e 
serviços prestados através 
dos veículos. Esperamos 
poder viver muitos mo-
mentos como este ainda 
este ano.”, comemorou.
A Dokar Veículos está 
localizada na Av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, 2515, CEP 12412-
390  - Pindamonhangaba  
SP Tel.: (12) 3644-5444 
/ Fax (12) 3643-1611 - 
E-Mail: dokarveiculos@
dokarveiculos .com.br 

Dokar amplia frota da 
Prefeitura de Pinda 

com venda de
nove veículos 0Km
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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 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 

Escolha dos locais nebu-
lizados considera critérios 
técnicos e teste rápido 
para diagnóstico da do-
ença está disponível para 
todas as Unidades de Saú-
de.  A equipe do Centro de 
Controle de Endemias da 
Prefeitura de Ubatuba in-
forma que a rotina de ne-
bulizações continua à fren-
te no combate a Dengue. A 
escolha dos locais a serem 
nebulizados está conside-
rando critérios técnicos de 
maior risco e maior núme-
ro de casos. Na última se-
mana (16 a 20/3), os bair-
ros da Maranduba, Sertão 
da Quina, Perequê-Mirim, 
Estufa I e Itaguá recebe-

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. 

ram os agentes do CCE. O 
cronograma para a próxi-
ma semana inclui os bair-
ros Estufa II, Perequê Açu 
e Itaguá. O último boletim 
da Vigilância Epidemioló-
gica, repassado na última 
terça-feira (24/3), contabi-
liza 112 casos confirmados 
e 885 casos notificados 
na cidade. Teste Rápido - 
NS1 O Departamento de 
Informação, Educação e 
Comunicação da Vigilân-
cia em Saúde de Ubatuba 
informa que o teste rápido 
para diagnóstico da Den-
gue (NS1) já está disponí-
vel para todas as Unidades 
de Saúde. “OS kits de NS1 
já foram comprados e en-

“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.

caminhados para a San-
ta Casa. Resta esclarecer 
que o NS1 é um teste de 
alto custo que não deve 
ser realizado sem o pro-
tocolo de conduta oficial 
e deve ser feito até o 3° 
dia de início dos sintomas. 
De acordo com o Plano 
de Vigilância, Prevenção 
e Controle de dengue no 
Estado de São Paulo, “os 
testes NS1 não devem ser 
considerados outra ferra-
menta para diagnóstico de
 dengue, sendo o preco-
nizado ainda, a sorologia 
Elisa – IgM após o 7º dia 
de início do sintomas”, 
informa em nota o IEC 
da Vigilância em Saúde.

Obras da Ciclovia do 
Padre Eterno estão a 

todo vapor em 
Tremembé 

Prefeitura de Ubatuba 
intensifica combate

à Dengue

PAT de Caraguá 
anuncia novos 

postos de trabalho

Nesta semana o Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador de Caraguatatuba 
(PAT) comunica uma nova 
oferta de oportunidades 
de emprego no município. 
De acordo com a agên-
cia, o preenchimento das 
vagas exigem algumas 
qualificações, dentre elas,
escolaridade e ex-
periência na área.
O PAT comunica ainda 
que a relação de postos de 
trabalho pode sofrer varia-

ções e não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
Os interessados devem 
comparecer à agência 
e apresentar os docu-
mentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS).
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-

fone é (12) 3882-5211.
Confira as vagas: Ajudan-
te de cozinha, Ajudante 
de obras, Assistente ad-
ministrativo, Atendente 
balconista, Auxiliar ad-
ministrativo, Auxiliar de 
lavanderia, Açougueiro, 
Barman, Camareira de ho-
tel, Coordenador de ven-
das (fast food), Cozinheiro 
geral, Dentista, Eletricista 
de instalações de veículos 
automotores, Instalador de 
alarmes residenciais, Jar-
dineiro, Mecânico de auto-
móvel, Padeiro, Pedreiro, 
Preparador físico, Profes-
sor de inglês, Recepcio-
nista de hotel, Represen-
tante comercial autônomo, 
Roçador, Sapateiro, Su-
pervisor de vendas co-
mercial, Técnico de en-
fermagem, Técnico social, 
Professor em segurança 
do trabalho, Técnico me-
cânico, Vendedor de con-
sórcio e Vendedor pracista.
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Sebrae-SP orienta MEIs 
sobre veracidade de

carnês de pagamento
Boatos de golpe em bo-
letos gera confusão entre 
empresários. Secretaria da 
MPE afirma autenticidade 
e Sebrae-SP disponibiliza 
técnicos para orientação
Uma postagem feita em 
uma rede social e com-
partilhada por milhares de 
internautas nesta semana 
levantou suspeitas sobre 
uma possível fraude no 
Carnê da Cidadania 2015 e 
gerou confusão entre em-
presários de todo o Brasil 
inscritos no Microempre-
endedor Individual (MEI).
O post afirmava que o car-
nê entregue nas residên-
cias é falso e o dinheiro 
vai para golpistas. A Se-
cretaria da Micro e Pe-
quena Empresa (SMPE) 
informou ontem (24) que 
os boletos são verdadeiros 
e estão sendo enviados aos 
4,7 milhões de Microem-
preendedores Individuais 
cadastrados desde janeiro.
A Secretaria esclareceu 
que a alta inadimplência 
motivou o envio dos car-
nês pelos Correios, pois 
muitos empresários que 
se inscreveram no MEI 
pelo Portal do Empreen-
dedor não têm o hábito 
de acessar a internet para 
imprimir as guias todos 

os meses, com isso, não 
efetuam o pagamento 
e ficam inadimplentes.
“O Microempreendedor 
Individual vai receber o 
carnê enviado pela Secre-
taria de Micro e Pequena 
Empresa, mas o empre-
sário que preferir pode 
acessar o Portal do Em-
preendedor e imprimir os 
boletos de pagamento”, 
explica Adriana Rebecchi, 
gerente de Atendimento 
Individual do Sebrae-SP.
O pagamento em dia das 
parcelas assegura ao em-
presário direito a benefí-
cios como aposentadoria 
por idade, licença mater-
nidade e auxílio doença.
Os boletos podem ser im-
pressos em http://www.
portaldoempreendedor.
gov.br/. Já o empreende-
dor que tiver dúvidas so-
bre a veracidade do car-
nê recebido pode buscar 
orientação de técnicos do 
Sebrae-SP. Basta ligar para 
o telefone 0800 570 0800 
(ligação gratuita) ou com-
parecer a uma das unidades 
do Sebrae-SP no estado. 
Os endereços estão no por-
tal www.sebraesp.com.br. 
Como checar a autenticida-
de do Carnê da Cidadania 
● No canto direito alto na 

capa do carnê, dentro de 
um círculo, deve cons-
tar a sequência numérica 
9912367707/2015, refe-
rente ao código do convê-
nio entre a Secretaria da 
Micro e Pequena Empre-
sa (SMPE) e os Correios;
● É importante verificar 
o brasão do Governo Fe-
deral na capa do carnê e 
observar o remetente “Se-
cretaria da Micro e Pe-
quena Empresa” no verso;
●É possível consultar no 
Portal do Empreende-
dor (www.portaldoem-
preendedor.gov.br) se o 
número do documento 
consta no extrato refe-
rente a determinado mês;
● O modelo oficial é 
impresso em várias pá-
ginas coloridas com in-
formações da Secreta-
ria da Micro e Pequena 
Empresa e do Sebrae;
● O código de barras do 
boleto que chega com o 
carnê não será igual ao de 
um boleto referente à mes-
ma data gerado no Portal 
do Empreendedor, o que 
não significa que o docu-
mento seja falso. Ao criar 
um novo boleto, o sistema 
gera um documento atuali-
zado com outro código. Es-
colha um deles para pagar.

 
 

                    CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA 
               DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS PROJETOS DE LEI  

Nº 162,166,167 e 168 
 
 
            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público que  
realizará às 17:00 horas do dia 31 de março de 2015, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 
suas dependências, sito a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de 
Revisão de Ações do Orçamento de 2015. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem. 
 
 

Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
Presidente da Câmara 

 
 

Ver. José Donati Nunes 
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 
 

o auditório da Prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
cebeu representantes de 
entidades, grupos folclóri-
cos e lideranças regionais 
que estarão participando 
do i Festiva Tropeiro do 
Vale do Paraíba. Dentre 
os presentes, o destaque 
ficou para a a presença de 
representantes das comiti-
vas de tropeiros da região 

e organizadores do evento.
No encontro, foi discu-
tido a participação de 
cada um dos envolvi-
dos, que terão a respon-
sabilidade pelas atrações 
e atividades do evento,
dentre elas atrações ar-
tísticas, gastronômicas 
e folclóricas. O festival 
também tem por objetivo 
promover o turismo ru-

ral e resgatar as tradições 
dos tropeiros da região. 
O I Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba será re-
alizado de 1 a 3 de maio, 
na Fazenda Coruputuba, 
em Pindamonhangaba. A 
organização tem parceria 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo e 
Departamento de Turismo.

Reunião em Pinda 
define atrações do 

I Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba
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Os trabalhadores da Ger-
dau fizeram mais um pro-
testo nessa quinta-feira, 
dia 26, contra a recusa da 
direção da empresa em 
aplicar medidas que evi-
tam demissões. A entra-
da do turno foi atrasada 
em cerca de uma hora. 
Há uma semana, no dia 
19, a fábrica dispensou 
90 funcionários, o que já 
é considerado demissão 
em massa. Desde o co-
meço do ano, o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba-CUT rei-
vindica a negociação de 
medidas como lay-off, fé-
rias coletivas e redução de 
jornada, mas a direção da 
Gerdau não aceita nenhu-
ma delas. No mesmo dia 
das demissões, houve pro-
testo no turno da noite. “O 
RH queria que a gente assi-
nasse um acordo aceitando 
essas demissões com dois 
meses a mais de um outro 
convênio médico qual-

quer, como se isso fosse 
uma proposta da empresa. 
Não é. Não houve nego-
ciação. Ela chegou e fa-
lou: Já demiti. A gerência 
podia evitar essas 90 de-
missões, sim. Falta efetivo 
na fábrica”, disse André 
Oliveira – Andrezão, 
coordenador do comi-
tê sindical na unidade. 
A Gerdau de Pinda em-
prega cerca de dois mil 
trabalhadores na produ-
ção de laminados a aço.

Trabalhadores da
Gerdau fazem novo 

protesto contra
demissões

A exigência para o uso 
dos extintores veiculares 
do tipo ABC teve o prazo 
alterado. O Conselho Na-
cional de Trânsito (Con-
tran) tomou a decisão de 
adiar o prazo de vigência 
para o equipamento auto-
motivo anti-incêndio. De 
acordo com a decisão do 
Contran, a portaria será 
publicada no Diário Ofi-
cial da União com a nova 
data: 1º de julho. Em tese, 
o extintor ABC foi de-
senvolvido para apagar 
incêndio em materiais só-
lidos como pneus, estofa-
mentos, tapetes e reves-
timentos. Ele substitui o 
extintor BC, que combate 
incêndio em materiais elé-
tricos energizados, como 
bateria de carro e fiação 
elétrica e em combustíveis 
líquidos - óleo, gasolina 
e álcool –, materiais tam-

bém recomendados para 
o extintor do tipo ABC. 
O novo prazo atende um 
pedido do ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, 
que alertou os empresários 
sobre o tempo insuficiente 
para fabricar e disponibili-
zar os extintores no mer-
cado “O Contran atendeu 
a pedido do ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, 
apresentado no início des-
te mês ao Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran), para prorrogar por 
mais 90 dias a exigência 
dos novos extintores vei-
culares ABC”, informou 
o ministério. Multas - Os 
novos extintores foram 
adotados no Brasil em 
2005, em  carros que saem 
das montadoras do país. 
O equipamento será obri-
gatório a partir de 1º de 
julho, em automóveis de 

passeio, utilitários, cami-
nhonetes, caminhão, tra-
tor, micro-ônibus, ônibus 
e triciclo automotor de ca-
bine fechada. Circular sem 
o equipamento constitui 
infração grave, com mul-
ta de R$ 127,69 e registro 
de cinco pontos na cartei-
ra de habilitação.  Corre-
ria - No dia 7 de janeiro, 
o Contran publicou deli-
beração prorrogando para 
1º de abril o prazo para 
substituição de extintores 
de incêndio automotivos 
com carga de pó BC, pelo 
modelo ABC. Uma reso-
lução anterior do órgão 
havia tornado obrigatório 
o uso desse tipo de extin-
tor desde 1º de janeiro. 
A exigência provocou 
uma corrida às lojas e 
muitos motoristas rela-
taram dificuldades em 
encontrar o produto.

Extintor ABC exigência 
tem prazo alterado para 

1º de julho

Com aprovação de Projeto de 
Lei na Câmara, Unidade de 

Fisioterapia recebe nome de 
“Celina Cotait”

Além dos debates e discus-
sões de indicações, reque-
rimentos e das explicações 
pessoais, os vereadores de 
Pindamonhangaba apre-
ciaram e votaram 2 (dois) 
Projetos de Lei que esta-
vam listados na Ordem 
do Dia da 9ª Sessão Ordi-
nária realizada no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”.
Dentre os dois, o Proje-
to de Lei n° 29/2015, do 
vereador Janio Ardito Le-

rario (PSDB) que “deno-
mina de CELINA LEITE 
DE ABREU COTAIT, a 
Unidade de Fisioterapia 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira – João 
do Pulo” foi aprovado 
por unanimidade e agora, 
nos próximos dias, segue 
para sede do Poder Exe-
cutivo para ser sancionado 
– ou não – pelo prefeito.
O outro projeto - PL n° 
28/2015 - do vereador Ri-
cardo Piorino (PDT), que 

“Altera dispositivo da Lei 
n° 5.509, de 28 de feverei-
ro de 2013, que autoriza 
o Executivo Municipal a 
conceder Bolsas de Estudo 
para o Ensino Superior” 
foi retirado pelo autor e 
será apresentado poste-
riormente como “Indica-
ção de Projeto de Lei”. 
Próxima Sessão Ordinária
E na próxima segunda-fei-
ra, dia 30 de março, partir 
das 18 horas, a Câmara de 
Pindamonhangaba realiza 
a 10ª sessão ordinária de 
2015. O plenário “Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra” está localizado na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Loteamento Real 
Ville, Mombaça. A ses-
são é aberta à população 
e poderá, ainda, ser acom-
panhada através da trans-
missão “ao vivo” pela 
internet no portal www.
camarapinda.sp.gov.br e 
nos canais 96 (analógico) 
e 04 (digital) da opera-
dora de TV a cabo NET, 
de Pindamonhangaba.

Inscrições para aulas de 
balé infantil e dança de 

salão em Pinda
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai oferecer 
oficinas descentraliza-
das do Programa Nosso 
Bairro com aulas de balé 
infantil e de dança de 
salão. São mais de 500 
vagas com inscrições a 
partir de segunda-feira, 
dia 30.
Crianças a partir dos 3 
anos poderão se inscrever 

nas aulas de balé infantil 
na escola municipal do 
Cerâmica e no Centro Co-
munitário Cecília Nicolet-
ti, do CDHU Cícero Prado.
As pessoas maiores de 
16 anos poderão fazer 
as oficinas de dança de 
salão em cinco bairros. 
As aulas serão nos 
centros comunitá-
rios: Feital, Mombaça,

Maricá e Vila Rica 
e na escola munici-
pal do Cidade Jardim. 
Para participar,
basta procurar o local mais 
próximo e se inscrever. 
Os professores das ofici-
nas estarão presentes no 
momento da inscrição, 
para tirar todas as dúvi-
das. As aulas terão início 
ainda na mesma semana.

Mesmo sem chuva no 
sábado, o  nível do Sis-
tema Cantareira subiu 
0,1%, passando de 18,6%, 
para 18,7% neste domin-
go (29). A informação é 
da Companhia de Sane-
manto Básico do Estado 
de São Paulo - Sabesp.

Com mais esse boletim 
diário divulgado pela Sa-
besp, apesar de ser o sex-
to dia seguido que não 
chove nas regiões onde 
estão os reservatórios, é 
a 23ª elevação consecu-
tiva no nível do Sistema 
Cantareira. O sistema é 

formado por 5 reservató-
rios que abastecem qua-
se 6 milhões de morado-
res da Grande São Paulo.
Por outro lado, apesar 
dos constantes acrésci-
mos no volume das re-
presas, a situação ain-
da é bastabte crítica.

Sistema Cantareira sobe 
para 18,7% diz Sabesp

Empregador poderá 
pedir seguro-desemprego 
pela internet a partir do dia 

1º de abril

O Ministério do Traba-
lho e Emprego determi-
nou que, a partir de 1º de 
abril, as empresas passem 
a preencher o requeri-
mento do seguro-desem-
prego pela internet. A 

medida foi tomada mais 
agilidade e rapidez no 
atendimento e dar mais 
segurança as informações 
sobre os trabalhadores.
O requerimento só po-
derá ser preenchido pelo 

empregador através do 
aplicativo Empregado 
Web, disponível no Portal 
Mais Emprego. A entrega 
dos  formulários impres-
sos, utilizados hoje, será 
aceita até 31 de março.
De acordo com o Ministé-
rio, o novo sistema come-
ça a funcionar de acordo 
com resolução do Conse-
lho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
e ajudará a dar mais rapi-
dez na entrega do pedido 
e garantir a autenticidade 
dos dados, possibilitan-
do o cruzamento de in-
formações em diversos 
órgãos, e assim facilita 
a liberação do benefício.


