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Após quatro dias de dis-
puta, a Equipe de Ciclis-
mo de Taubaté conquis-
tou neste domingo, 21, a 
30ª edição do Torneio de 
Verão da modalidade. As 
provas tiveram inicio na 
última quinta-feira, 18, 
em Ilha Comprida, Li-
toral Sul de São Paulo.

As obras de revitalização 
do distrito de Quiririm co-
meçaram esta semana com 
a montagem do canteiro de 
obras nas imediações do 
palco de eventos.O proje-
to visa a requalificação da 
Rua Coronel J. B. Marcon-
des de Mattos, palco, praça 
Antonio Naldi e mirante.
Serão priorizados os ser-
viços de substituição do 
pavimento da rua. Os ser-
viços de recapeamento 
devem ter início a partir 
do trecho da rua coronel 
J.B. Marcondes de Mat-
tos nas proximidades da 
rua Líbero Indiani. Isto 

Funvic Taubaté e Sada 
Cruzeiro proporcionaram 
nesta quinta-feira, 18, um 
jogo digno de um clássi-
co do voleibol no Cam-
peonato Sul-Americano, 
no ginásio do Abaeté.
As duas equipes, que são 
as primeiras colocadas da 
Superliga Nacional, dispu-
taram ponto a ponto todos 
os sets, mas quem levou 
a melhor foram os minei-
ros, com parciais de 20/25, 
25/20, 25/19 e 25/23.

Israel Nogueira, João 
Carlos Motta e Luiz Ota-
vio R. Pereira represen-
taram o time taubatea-
no na categoria Máster.
A Equipe de 
Ciclismo de Taubaté tem 
o apoio da Prefeitura e é 
patrocinada por Arroz e 
Feijão Tarumã, JL Indús-

para evitar intervenções 
em frente ao palco de 
eventos antes da festa de 
Quiririm, que acontece 
em abril. As obras de re-
capeamento vão ocorrer 
quarteirão por quarteirão, 
com interdições parciais. 
O trecho acima já está 
parcialmente interditado. 
As obras na praça Anto-
nio Naldi não devem afe-
tar a festa.Não ocorrerão 
intervenções no palco de 
evento neste momento, já 
que o projeto prevê a sua 
demolição para posterior 
reconstrução. As obras no 
palco ocorrerão somente 

Agora o Taubaté enfren-
ta o Bohemios do Uru-
guai nesta sexta-feira, às 
18h. O time da casa bus-
ca vaga nas semifinais 
que acontecem neste sá-
bado, 20. A competi-
ção, que termina neste 
domingo, 21, dá vaga 
no Mundial de Clubes.
O Funvic Taubaté tem 
apoio da Prefeitura, Re-
sitec, Hotel Continental, 
Ademir Fresca, Capes, 
Antares, Guisard, Salva-

tria de Peças Técnicas, 
Colégio Cotet, Mauro 
Ribeiro Sports e Spiuk.
O evento foi realizado 
pela Liga Santista de Ci-
clismo, com apoio da Pre-
feitura de Ilha Comprida, 
e supervisão Federação 
Paulista e Confederação 
Brasileira da modalidade.

após a festa e têm previsão 
de seis meses de duração.
O projeto faz parte do con-
vênio firmado com o Fun-
do Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos (FID), 
que disponibiliza recursos 
provenientes de ações ci-
vis públicas que são des-
tinados ao ressarcimento à 
coletividade, de danos pro-
vocados ao meio ambien-
te, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artísticos, 
estéticos, históricos, turís-
ticos e paisagísticos, no 
âmbito do Estado. Serão 
investidos R$3.246.000 
nas intervenções.

dor Logística,Villarta, Ati-
maky, Lote 5, Grupo Tu-
barão,S. O. Pontes, Esser, 
Eben,  Gatorade, Milcle-
an, MRV Engenharia, Via 
Vale Garden Shopping, 
Loucos por Esporte, Pine-
se Vieira Engenharia e 
Construção, Unimed 
Taubaté, Pulse, Hydros-
tec, CCR NovaDutra, 
Safran, Tplan, Construto-
ra Danelli, Viapol, Cury 
Construtora, Antares e Lei 
de Incentivo ao Esporte.

Ciclismo de Taubaté é 
campeão no Litoral Sul 

de São Paulo

Revitalização do distrito 
de Quiririm tem início

Taubaté tropeça diante do 
Cruzeiro, mas ainda busca 

vaga nas semifinais do
Sul-Americano de Vôlei

Os moradores de Pindamo-
nhangaba que precisarem 
fazer alguma solicitação 
a respeito de iluminação 
pública, seja troca de lâm-
padas ou mesmo aumen-
to de número de postes, 
já tem um telefone e um 
e-mail específicos para 
entrar em contato com a 

Prefeitura. O telefone é o 
3644-5214, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 17 ho-
ras, e o e-mail é o ip@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.
Por meio desses conta-
tos, a Prefeitura abre uma 
Ordem de Serviço para a 
empresa terceirizada, que 
tem o prazo de 48 horas 

para atender a solicita-
ção, sob risco de multa.
Fazendo o contato por 
esses meios, a Prefeitu-
ra tem a oportunidade 
de acompanhar de per-
to o andamento dos 
serviços, garantindo 
melhor qualidade de aten-
dimento aos munícipes.

Prefeitura de Pinda cria telefone e 
e-mail para solicitações sobre

iluminação pública
O Espaço Adolescer Sau-
dável de Caçapava está 
com inscrições abertas 
para a oficina de teatro às 
crianças e aos jovens de 
10 a 21 anos. As inscrições 
devem ser feitas na escola 
Ruy Barbosa (local onde 
o projeto é desenvolvido), 
na Praça Doutor Pedro de 
Toledo, 136, de segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h e 
das 14h às 16h 30. Os inte-
ressados devem estar mu-

nido do RG, menores de 
idade desacompanhados 
devem retirar uma autori-
zação para os pais ou res-
ponsáveis preencherem.
O projeto, que tem obje-
tivo de iniciar os adoles-
centes na arte dramática 
ampliar o seu repertório de 
expressão, é desenvolvido 
em conjunto pelas secreta-
rias municipais de educa-
ção, da cidadania e assis-
tência social, da saúde e 

da cultura, esporte e lazer.
Os exercícios, jogos dra-
máticos, ensaios e mon-
tagens desenvolvem e 
ampliam as capacidades 
vocais, expressão corpo-
ral, gestual, interpretação 
de texto e contextualização 
sócio-histórica. O teatro 
favorece ainda a esponta-
neidade, à partir do de-
senvolvimento da impro-
visação, com liberdade de 
criação e sem julgamentos.

Espaço Adolescer Saudável 
está com inscrições abertas 

para oficina de teatro
em Caçapava
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde há milha-
res de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, 
no qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados e se o pedido era aceito, 
ela lhe enviava outro cartão semelhante.
***
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte do cérebro conhecido como hipotálamo, 
onde fica localizado o centro que regula a temperatura do corpo, baixando febre. Quan-
do esta aumenta, o hipotálamo entra em ação para baixá-la por meio de mecanismos 
como a dilatação dos vasos sanguíneos e a transpiração. Acredita-se que os antitérmi-
cos aceleram esse processo.

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
-OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a sua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente. Com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão o bêbado e res-
ponde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. 
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, achan-
do que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Não tenha medo de falhar, Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo pra nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos, provérbios e citações

O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.

A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.

Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

No futuro todos serão famosos por alguns minutos.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

O tempo é o espaço entre duas recordações.

Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as caricias, esqueça as bofetadas.

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura recebe, 
no mês de fevereiro, as 
obras do artista plástico 
Ícaro Turra. A visitação é 
gratuita e pode ser reali-
zada de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas. 
Essa é uma oportunidade 
oferecida pela Prefeitu-
ra, com organização do 
Departamento de Cultu-
ra, para a divulgação dos 
artistas de Pindamonhan-
gaba. Conheça o artista
Nascido em 30 de mar-
ço de 1994, Ícaro Cícero 
Turra, desde muito cedo, 

já mostrava interesse nas 
artes. Aos sete anos, re-
produzia suas próprias re-
vistinhas com uma capa de 
papelão e, no interior, com 
folhas de caderno, dese-
nhava e contava a história. 
Na juventude, começou a 
pintar como autodidata. 
Um dos seus tios cedeu a 
parede de uma garagem 
para o treinamento com o 
pincel, de onde saiu a re-
produção da pintura ‘’O 
nascimento de Vênus”, 
de Botticelli, sendo man-
chete do jornal da cidade 
na época. A partir dali, 

participou de exposições 
no Brasil e na Espanha.
Em 2013, recebeu menção 
honrosa na obra em óleo 
sobre tela ‘’Jongueiros’’, 
vendida para um artista da 
cidade. ‘’Meu estilo é re-
tratar o lugar onde vivo as 
belezas e riquezas do Vale 
do Paraíba e do Brasil. As-
sim como os povos heróis 
e humildes, trabalho em 
cima daqueles que defen-
dem sua pátria como tam-
bém suas riquezas natu-
rais. O dever de preservar 
a natureza e a nós mesmos 
vem de cada um”, declara.

Saguão da Prefeitura
de Pinda recebe exposição 

de Ícaro Turra

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encon-
tra aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 01/2016, Processo nº 
02/2016, para Aquisição de Ensiladeira Colhedora de Forragens. Aber-
tura da Sessão Pública dia 02/03/2016 às 10:00 horas. Os interessados 
poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 01/03/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto 
no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LO-
BATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 18/02/2016 e 18/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 180, Termo nº 6230
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ MAURO MENDES e EDNA DE ALMEIDA, aprensentando os 
documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Mage - RJ, nascido a 12 de junho de 1957, de profissão contador, estado civil viúvo, residente na na Rua 
Herondina de Mattos Freitas, nº 98, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de JOSÉ XAVIER MEN-
DES, falecido em Nova Iguaçu/RJ na data de 17 de julho de 1993 e de JANETTE REYNAUD MENDES, 
80 anos, nascida na data de 27 de janeiro de 1936, residente e domiciliada em Petrópolis/RJ, natural de 
Petrópolis/RJ. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 4 de fevereiro de 1974, de profissão contadora, 
estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço supra, filha de MARIA LINEIA DE ALMEIDA, 
falecida em Tremembé/SP na data de 26 de fevereiro de 2002. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
Tremembé, 18/02/2016.

Tremembé, 22 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

O Fundo Social de Solida-
riedade abriu o período de 
inscrições para o curso de 
Ovos de Páscoa. As aulas 
serão realizadas na Sede da 
Secretaria de Ação Social.
O curso é totalmente gra-
tuito e serão disponibili-
zadas 30 vagas divididas 
em duas turmas de 15 
alunos. As aulas ocor-
rem todas as quartas e 

A partir de abril de 2016, 
os agendamentos para 
as seguintes especia-
lidades: Neurologis-
ta, Cardiologista (com 
eletrocardiograma re-
alizado), Ortopedista, 
Gastroenterologista, Psi-

A Coordenadoria Muni-
cipal de Trânsito informa 
que a partir da próxima 
segunda-feira (22) esta-
rá atendendo em novo 
endereço, Rua Souza Ri-
beiro, n.º 372, Centro, no 
novo prédio do Detran.SP
O atendimento agora 
passa a ser em um lo-
cal amplo, aconchegan-
te e muito mais acessí-
vel para os munícipes.
Os serviços disponíveis são
* Emissão de Cartei-
ra de Estacionamento 
para Idoso/Deficientes
* Assuntos relacionados 

quintas-feiras das 8h às 
11h e as inscrições en-
cerram-se com o pre-
enchimento das vagas.
As aulas começam na pró-
xima quarta-feira (24).
Inscrições no Fundo Social 
de Solidariedade na Rua 
José Monteiro Patto, 325 
– Jardim Bom Jesus ou in-
formações pelos telefones 
3674-3910 ou 3674-3660.

quiatra e Ginecologista 
(apenas para as ESFs), 
deverão os pacientes es-
tarem munidos de um 
encaminhamento do mé-
dico do Centro de Saú-
de ou ESF (Estratégia 
de Saúde da Família)

sobre Táxi/Transpor-
te Escolar/Moto Táxi/
Transporte Coletivo.
* Multas de Trânsito Mu-
nicipais. Fiscalização/
Defesas/Recursos e in-
formações pertinentes.
* Educação no Trânsito/
Engenharia de tráfego
Reclamações e Suges-
tões sobre o trânsito 
ainda são pelos canais 
O U V I D O R I A / FA C E -
B O O K / P R O T O C O -
LO DA PREFEITURA
Telefone 12-3672-5481
Email: transito@tre-
m e m b e . s p . g o v . b r

Curso de ovos de
Páscoa está com

inscrições abertas no 
Fundo Social
de Tremembé

Centro de Saúde de Tremembé 
terá mudança de fluxo

nos agendamentos

Coordenadoria 
Municipal de Trânsito 

atenderá em novo 
prédio do Detran.SP
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Um novo formato do pro-
grama Informática Educa-
cional vai ser adotado pela 
rede municipal de ensino 
de Caçapava. Trata-se da 
oficina de Edição Digi-
tal que vai acontecer nas 
escolas Doutor Antonio 
Pereira Bueno, Professor 
Aluísio França Barbosa e 
Professora Zélia de Cas-
tro Marques, de segunda 
a sexta-feiras, de 7h30 às 
17h15. Cada escola vai 
oferecer 1.050 vagas, com 
turmas de até 35 crianças 

por horário, sendo um alu-
no por notebook. As aulas 
vão ter duração de 1h10.
Durante as aulas os alunos 
vão trabalhar temas como 
1) Arte Digital: Integran-
do recursos tecnológicos 
ao ensino da Arte, para 
aprimorar as habilidades 
e competências artísticas 
e o letramento digital, 2) 
Desenho Animado: Con-
textualizando a linguagem 
digital e os conhecimentos 
prévios, discutindo susten-
tabilidade e consciência 

ambiental e 3) Programa-
ção Interativa: Mediando a 
criatividade, lógica e reso-
lução de problemas, para 
os alunos aprenderem a re-
presentar informações pro-
gramando de forma lúdica.
As inscrições para a ofi-
cina Edição Digital vão 
até 19 de fevereiro nas 
escolas participantes e 
todos os alunos da rede 
municipal de ensino de 
Caçapava podem se ins-
crever. As aulas come-
çam dia 22 de fevereiro.

Rede municipal adota novas oficinas 
de informática em Caçapava

A Prefeitura de Tremem-
bé comunica a abertura 
do Processo Seletivo de 
Estagiários 01/2016 para 
níveis médio, técnico e 
superior. As inscrições po-
derão ser feitas a partir de 
01º de março até as 16h 
do dia 15 do mesmo mês 
no site do Centro de Inte-
gração Empresa-Escola 
- CIEE: www.ciee.org.br
As vagas oferecidas são 
para as seguintes áreas:
Nível Superior: Adminis-
tração e correlatos (a partir 
do 1º semestre); Arquite-
tura (a partir do 1º semes-
tre); Ciências Contábeis 
(a partir do 3º semestre); 
Direito (a partir do 1º se-
mestre); Educação Física

O grupo de Hip Hop de 
Pindamonhangaba “Ins-
tintos Urbanos Evolu-
tion”, que integra o Pro-
jeto Saindo das Ruas em 
parceria com o Programa 
Nosso Bairro, participou 
da última etapa do Circui-
to Hip Hop Internacional, 
que valeu vaga para a Fi-
nal Brasil. A última etapa 
da competição aconteceu 
no dia 9 de janeiro e a Fi-
nal Brasil no dia 10, am-
bas em São Sebastião-SP.
 A equipe participou em 
duas categorias: Mega-
crew (15 a 40 dançari-
nos) e Crew Adulto (5 a 
8 dançarinos). Na catego-
ria Megacrew, a equipe se 
apresentou com 27 dança-
rinos e conquistou a quinta 
colocação. Já no Adulto, 
oito pessoas subiram ao 
palco e terminaram a Fi-
nal Brasil em quarto lugar.
 Atualmente, o grupo se 
prepara para participar do 
H2BEACH, que aconte-
cerá nos dias 21 e 22 de 

As obras do ginásio de 
esportes Manoel César 
Ribeiro ‘Quadra Cober-
ta’ estão entrando em sua 
fase final. De acordo com 
informações da Secreta-
ria de Obras da Prefeitu-
ra, os vestiários e a parte 
administrativa estão rece-
bendo serviços de acaba-
mento. Em seguida, será 
feita a reforma do guar-
da corpo da quadra, fi-

Na última semana, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do DSM, 
realizou a desobstrução 
de galerias no Arareta-
ma e Jardim Princesa. O 
serviço é realizado por 
empresa terceirizada e 
acionado mediante de-
manda. Neste caso, aten-
deu as solicitações dos 

-bacharelado (a partir do 
5º semestre); Enfermagem 
(a partir do 5º semestre); 
Engenharia Civil (a partir 
do 7º semestre); Farmácia 
(a partir do 7º semestre); 
Fisioterapia (a partir do 
5º semestre); Informáti-
ca e afins (a partir do 4º 
semestre); Tecnologia e 
Gestão em RH (a partir do 
1º semestre; Jornalismo 
(a partir do 5º semestre); 
Pedagogia (a partir do 
1º semestre); Psicolo-
gia (a partir do 5º semes-
tre); e Serviço Social (a 
partir do 5º semestre).
Nível Técnico: Téc. em 
Administração (a partir 
do 1º semestre); Tec. em 
Turismo (a partir do 1º 

abril, na cidade de São 
Vicente – SP. Essa com-
petição dará vaga para os 
três primeiros colocados 
de cada categoria, para a 
final do Aliance Dance, 
que acontecerá em agos-
to, em Los Angeles, Cali-
fórnia (Estados Unidos).
Além da preparação com 
base em treinos de mé-
dia de três horas e meia 
por dia, de segunda a sá-
bado, a equipe também 
participa de outras com-
petições, avaliando os 
passos e as técnicas, para 
obter um bom resulta-
do final no H2BEACH.
O grupo está entre os 
‘Top 5’ do Brasil, algo 
inédito para um grupo do 
Vale do Paraíba. A clas-
sificação é baseada pelo 
resultado na Final Brasil 
do Circuito Hip Hop In-
ternacional, que é o maior 
evento de Hip Hop do 
mundo. O campeão brasi-
leiro de cada categoria ga-
nha uma vaga direto para 

nalizando com o piso do 
ginásio, que receberá o 
mesmo revestimento viní-
lico utilizado na quadra do 
Alto Tabaú.
Primeiro ginásio coberto 
de Pindamonhangaba, a 
quadra coberta está rece-
bendo reforma dos vesti-
ários, banheiros, salas de 
depósito e cantina, além 
da troca geral do piso. E 
ainda novas instalações 

moradores desses bairros, 
que identificaram demora 
do escoamento das águas 
das chuvas em suas ruas.
A ação teve apoio da equi-
pe de limpeza de boca de 
lobo da Prefeitura, e foram 
retirados diversos mate-
riais dos encanamentos, 
como garrafas pet, restos 
de entulho e terra, soman-

semestre); Tec. Em Re-
cursos Humanos (a partir 
do 1º semestre); Tec. Em 
Segurança no Trabalho 
(a partir do 1º semestre).
Nível Ensino Médio: 
(a partir do 1º ano/re-
sidente em Tremembé)
* Requisitos necessários:
* Idade mínima de 16 anos;
* Ser brasileiro ou estran-
geiro com visto de per-
manência no país;* Estar 
regularmente matriculado 
no ano letivo de 2016* 
Estar cadastrado no CIEE;
* Residir em Tre-
membé (para estudan-
tes do Ensino Médio);
* Estar cursando o se-
mestre indicado no 
ato da inscrição.

o mundial, que esse ano 
acontecerá em Las Vegas.
Wilnen Wil, um dos pro-
fessores da equipe, agrade-
ceu o apoio da Prefeitura 
com o transporte dos dan-
çarinos. “A Prefeitura vem 
sempre nos apoiando em 
todas as competições com 
diversas coisas e eu acho 
isso muito importante, pois 
assim podemos mostrar 
para nossas crianças que 
temos uma Prefeitura que 
sempre nos apoia!”, disse.
O Projeto Saindo Das 
Ruas existe há 14 anos 
na cidade e sempre tra-
balhou com a dança de 
rua e com a capoeira.
O grupo tem patrocínio 
da Tenaris Confab e os 
seguintes apoiadores: Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, Diretoria Regio-
nal de Ensino, Academia 
Tayoba (onde atualmente 
realizam os treinamentos 
para a próxima compe-
tição) e Silverias Modas 
(que faz os figurinos).

hidráulicas, colunas de 
sustentação e cobertu-
ra em estrutura metálica.
As obras tiveram início 
pelo galpão dos fundos, 
na área da quadra de ma-
lha e cancha de bocha. 
Na área externa, o projeto 
contempla a ampliação do 
espaço da cancha de bo-
cha e construção de gal-
pão de 180m² no grama-
do dos fundos da quadra.

do cinco metros cúbicos 
de material, equivalentes 
a um caminhão caçamba.
Na próxima semana, a 
equipe vai finalizar a re-
gião do Jardim Prince-
sa e seguirá para outros 
bairros, ainda a serem 
definidos pelo Departa-
mento de Serviços Mu-
nicipais da Prefeitura.

Tremembé divulga
Processo Seletivo

de Estagiários 2016

Grupo de Pinda participa de 
Circuito Hip Hop

Internacional

Obras da Quadra Coberta entram em 
fase de finalização em Pinda

Limpeza de galerias melhora escoamento 
de águas das chuvas em PindaEm mais um avan-

ço tecnológico, o CIEE 
oferece uma nova op-
ção de acesso ao site 
www.ciee.org.br para es-
tudantes interessados pro-
curar vagas de estágio e 
aprendizagem. Agora a 
identificação do usuário no 

login pode ser feita tam-
bém por seu número de 
CPF e a senha informada 
no cadastramento inicial.
Vale sempre 
lembrar que o Portal tam-
bém dá acesso aos ser viços 
prestados pelo CIEE aos 
jovens, todos gratuitos.

Um exemplo: além das 
vagas, os estudantes ca-
dastrados podem se matri-
cular em diversos cursos 
gratuitos – presenciais e à 
distância –, que enrique-
cem os currículos, tornan-
do-os mais atraentes aos 
olhos dos recrutadores.

Nova opção de acesso a
serviços do CIEE


