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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.
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Miscelânea

Curiosidades

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.

Considerado o “Capitão
da Indústria”, o pioneiro
da indústria em
Pindamonhangaba e um
dos maiores empresários
da região, a Câmara de
Vereadores aprovou - por
unanimidade - na
segunda-feira, dia 3,
durante a 34ª Sessão
Ordinária, Projeto de Lei
n° 143/2011, do vereador
José Carlos Gomes – Cal
(PTB), que “institui a
Semana Dr. Cícero da
Silva Prado” na cidade.O
PL determina que a
“Semana Dr. Cícero da
Silva Prado” será
c o m e m o r a d a ,
anualmente, na segunda
semana de novembro, já
que neste período é
lembrado o centenário de
Coruputuba, com a
chegada do Dr. Cícero
Prado à
Pindamonhangaba .O
autor do projeto,
vereador Cal disse que “a
intenção é perpetuar na
história do município, o
nome daquele que foi o
pioneiro da indústria em
nossa cidade”. Dr. Cícero
da Silva Prado chegou ao
Vale do Paraíba e a
Pindamonhangaba no dia
11 de novembro de 1911,
instalando a Fábrica de
Papel, Papelão e
Celulose que levava o seu
nome e localizava-se na
Fazenda Coruputuba de
sua propriedade, no
Distrito de Moreira
César. A fábrica
implantada alcançou uma
produção tão alta, que
chegou a ser a maior da

América do Sul e seu
quadro de funcionários
chegou a atingir 1.000
pessoas. “Dr. Cícero
Prado era considerado um
verdadeiro pai para todos
os operários da fábrica,
pois, além do emprego,
ele oferecia a todos casa,
energia elétrica gratuita,
salão de danças, cinema,
clube náutico, campo de
futebol com arquibancada
e tudo isto dentro da
própria fazenda” frisa o
vereador Cal.Logo na
sequência dos trabalhos, o
plenário analisou e
aprovou – também por
unanimidade – o Projeto
de Decreto Legislativo n°
05/2011, do vereador Cal
que “institui a Comenda
Dr. Cícero da Silva Prado
– Capitão da Indústria”. A
honraria será outorgada,
anualmente, pela Câmara
Municipal, a um
empresário de destaque,
com empresa sediada em
nosso município, sendo
que o nome será indicado
pela ACIP – Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba, que o
submeterá à Câmara para
apreciação e votação. A
indicação deverá vir
acompanhada de
justificativa escrita, que
evidencie o mérito do
homenageado, de acordo
com os serviços
prestados no ano anterior,
principalmente na área
social que visa dar apoio
e solidariedade aos seus
empregados.Excepcionalmente
neste ano comemorativo
ao centenário de

Coruputuba, serão
indicados pela ACIP,
cinco nomes, sendo: três
empresários para receber
a “Comenda Cícero
Prado” e dois
funcionários da antiga
fábrica de papel Cícero
Prado que receberão a
medalha “Honra ao
Mérito”.De acordo com o
artigo 3º, as honrarias,
especificamente neste
ano, serão entregues no
dia 11 de novembro, data
comemorativa do
centenário de Coruputuba
com a chegada do Dr.
Cícero Prado à
Pindamonhangaba. Já a
partir de 2012, a
homenagem obedecerá a
legislação vigente, e será
prestada no “Dia
Municipal do Empresário
Pindamonhangabense”,
no dia 1º de
a b r i l . L o t e a m e n t o
S h a n g r i - l a Ta m b é m
constante na Ordem do
Dia, o Projeto de Lei nº
08/2009, do vereador
José Carlos Gomes-Cal,
que “Denomina a Rua 3 do
Loteamento Shangri-la,
de “José Ribeiro Tavares”
foi aprovado por
unanimidade pelos
vereadores.AdiadoJá o
Projeto de Lei n° 140/
2011, do Poder
Executivo, que “dispõe
sobre a celebração de
convênio com os Artistas
Educadores do Vale do
Paraíba – Arteduvale” foi
retirado da pauta de
votações por solicitação
da Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba
ganha “Semana Dr.

Cícero da Silva Prado”
após aprovação dos

vereadores A comédia ”Funeral
amoroso”,  estará se
apresentando no dia 08
de outubro de 2011, às
20h00, no Centro
Cultural Municipal de
Taubaté, produzida e
encenada pelo pela Cia
Teatral Orelha do Mundo,
com direção de Pedro
Bandeira.Escrita por
Pedro Bandeira e João de
São Paulo, foi encenada
pela primeira vez em
1991, apresentada em
várias cidades do Vale do
Paraíba e do Estado de
São Paulo, com grande
sucesso de publico e
critica, retorna agora em
grande estilo em
comemoração a 20 anos
da Cia. Teatral Orelha do
Mundo.A comédia tem
como trama um velho
milionário e avarento,
chamado José Prego, que

controla toda cidade onde
mora com seu tráfico de
influências, como o
controle da igreja, da
entidade filantrópica, do
centro de macumba e até
do prostíbulo da cidade,
onde tem suas testas de
ferro controlando os
negócios. Certo dia o
velho avarento aparece
misteriosamente morto
no quintal. A partir daí
toda a trama se desenrola
em torno de seu velório e
de sua herança, com
muitas confusões.No
elenco os atores
Alessandro Bertholli,
Aníbal dos Santos,
Cidinha Feliz, Lourdes de
Lurdes, Olavo Winther,
Pedro Bandeira e Sandra
Nadark.A Cia Teatral,
umas das mais antigas da
região, com 20 anos, vem
se destacando nas últimas

apresentações, pelo
sucesso de público, não
só em Taubaté e região,
mas também em outros
Estados, como é o caso de
Minas Gerais, no Festival
Nacional de Teatro de
Varginha, um dos mais
importantes do
Brasil.  Venha se divertir
com a comédia
“ F U N E R A L
AMOROSO”, que é
recomendada para
maiores de 14 anos, no
dia 08 de outubro de
2011, às 20h00 no
Centro Cultural de
Taubaté, que fica na Praça
Coronel Vitoriano,
nº 01, Centro,
Taubaté.Ingressos únicos
e promocionais por R$
10,00 e informações
pelos telefones (12)
3625-5140 e (12)8805-
4885.

Cia Teatral Orelha do
Mundo  apresenta a
comédia “Funeral

Amoroso” no centro
cultural de Taubaté

Hoje, antes de tudo, saúdo
o Patrono da LBV, São
Francisco de Assis, Il
Poverello, O Pobrezinho,
cujo dia é celebrado nesta
data. O Templo da Boa
Vontade (TBV) – uma das
Sete Maravilhas de
Brasília/DF – deu início,
desde sexta-feira, 30/9, a
uma programação toda
especial. O “Outubro no
TBV”, como é conhecido
o evento, promove
durante o mês inteiro
atrações artísticas e
culturais com um toque
de espiritualidade
ecumênica. Em 2011, os
peregrinos da Pirâmide de
Sete Faces comemoram
os 22 anos desse
monumento que se inspira
no “amai-vos uns aos
outros como Eu vos
amei”, o Novo
Mandamento de Jesus, o
Cristo Ecumênico.
Participe você e sua
família desse encontro de
Almas livres, libertas de
preconceito ou tabus.
Venha orar conosco.
Neste mundo tão
atribulado, todos os que lá

estiverem poderão
desfrutar de
inesquecíveis momentos
de harmonia e Paz. Terei
a honra de comandar a
solenidade no sábado, 22/
10, a partir das 17 horas.
O TBV fica no SGAS 915,
Lotes 75 e 76. A Central
de Apoio ao Peregrino
poderá ajudá-lo em
qualquer informação.
Ligue (61) 3114-
1 0 7 0 . E S P A Ç O
CULTURA Em sua obra
“De Minas para o mundo
– Levando Minas no gesto
e no coração”, a jornalista
Leda Nagle relaciona aos
diferentes tipos de
mineiros que existem, os
“mineiros por adoção, por
afinidade”. E é ao lado
desses que me incluo.
Também amo Minas
Gerais. Por sinal, é um
estado de espírito neste
país. Foi em Belo
Horizonte, no Fórum das
Mulheres Legionárias, em
1985, que lancei o desafio
de erguermos o Templo
da Boa Vontade. Em 21 de
outubro de 1989, com a
ajuda do povo brasileiro,

conseguimos inaugurá-
lo.Gentilmente, Leda
Nagle me honrou com
essa dedicatória: “Para
Paiva Netto, com meu
abraço carinhoso e minha
torcida para que goste das
histórias mineiras”.
Muito obrigado. Não há
quem resista ao que vem
de Minas, incluído o
famoso queijo.Em São
Paulo, no dia 20 de
setembro, o jornalista e
apresentador Marcelo Tas
lançou “É rindo que se
aprende: uma entrevista a
Gilberto Dimenstein”. No
livro, reúne histórias de
sua trajetória profissional
e revela como o gosto
pelo aprendizado orientou
sua vida, mencionando
também os personagens
que o influenciaram.
Grato ao prezado colega
pelo exemplar de sua obra
que tenho aqui comigo
com essas fraternas
palavras: “Para José de
Paiva Netto, com carinho.
Marcelo Tas”.José de
Paiva Netto —
Jornalista, radialista e
escritor.

Outubro no TBV
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APOIO CULTURAL

Comercial Trabiju ( Rede Vale Construir ) - Gamela Restaurante
Distribuidora de Bebidas  Avenida - Dr  Marilia Monteiro Mancastropi

Casa de Ração do Bimbo  - Despachante Central - Bem - Hur
Ouriversaria  - Padaria Pão Nosso - Banca Avenida - Dona Regina
Chiaradia  - Ricci Modas Masculina - Auto Center Posto Vitória

Dias 10 e 11 de outubro a
Secretaria de Educação de
Tremembé promove a
segunda edição da
Jornada Pedagógica,
evento que visa promover
formação continuada aos
professores da Rede
Municipal de Ensino da
cidade.A Jornada
Pedagógica 2011 terá
como diferencial a
premiação destaque para
as melhores práticas de
ensino, consideradas bem
sucedidas na Rede
Municipal – que foram

avaliadas e julgadas por
vinte instituições de
renome no Vale do
Paraíba O evento é
voltado para a formação
contínua dos professores,
b a s e a n d o - s e
em grandes nomes da
educação no país,
priorizando uma
qualidade cada vez mais
aprimorada no
ensino.Além da
atualização dos
conhecimentos dos
profissionais, a Jornada
Pedagógica propõe uma

reflexão da prática
docente e cria novas
estratégias de trabalho no
sistema educacional.Este
ano, o encontro promete
reunir mais de 400
profissionais de 17
escolas do município
entre professores,
diretores, coordenadores,
estagiários e
 auxiliares  durante
palestras e
apresentações culturais
que compõem a
programação da Jornada
2011.

Jornada Pedagógica
2011 começa nesta

segunda-feira

O bairro do Indaiá, em
Caraguatatuba, preparou
uma grande festa religiosa
para celebrar o dia da
Padroeira do Brasil
Nossa Senhora Aparecida.
A tradicional festa é
realizada na Catedral
Divino Espírito Santo e,
em 2011, está programada
para o período entre os
dias 7 e 16, das 18h30 à
meia noite.Como em
todos os anos, é esperada
a grande presença dos
devotos. O evento reserva
extensa programação
com recreação para as
crianças, sorteio de
prêmios, barracas de
alimentação, além de
carreata, missas e
celebração a Nossa
Senhora. De Aparecida
virá a Imagem Peregrina
que chega à cidade no
primeiro dia da festa e
ficará na paróquia por
cerca de uma semana. Em
parceria com a Secretaria
de Assistência Social,
será realizada a feira
Solidariarte, mais uma
opção para o público que
poderá conferir nas
barradas os trabalhos dos
alunos das instituições
conveniadas. ProgramaçãoSexta-
feira (7)18h30 – Chegada
da carreata e da imagem
peregrina de Nossa
Senhora Aparecida na

catedral 19h30 – Santa
Missa e bênção 21h –
Cine Família – Filme
Nossa Senhora Aparecida
Sábado (8) Tema do dia:
Maria – Coração gerador
de vida! 14h – Palestra:
Acolhida e Pastoral de
Conjunto18h30 – 1º dia
do tríduo – Terço pela
comunidade Chegada das
capelas de
peregrinação19h30 –
Santa Missa e Bênção dos
b e b ê s C o n v i d a d o s :
Mulheres grávidas e mães
com bebêsDomingo
(9)Tema do dia: Maria –
Coração solidário e
servidor!18h30 – 2º dia
do tríduo – Terço pelas
famílias19h30 – Santa
Missa e bênção das
famílias Segunda-feira
(10) Tema do dia: Maria
– Coração consolador dos
aflitos! 18h30 – 3º dia do
tríduo – Terço pelos
doentes e aflitos 19h30 –
Santa Missa e bênção dos
doentes Terça-feira (11)
Tema do dia: Maria –
Coração que nos leva a
Jesus; reconciliação e
paz! 18h30 –
Confissõesn19h30 –
Santa Missa e bênção da
água e objetos religiosos
Quarta-feira (12) Dia da
festa de Nossa Senhora
Aparecida Tema do dia:
“Senhora Aparecida,

reflexo do coração
materno de Deus” Das 8h
às 12h – Festa para as
crianças 18h30 –
Procissão – saída: casa do
bispo Dom Altieri 19h30
– Santa Missa e Coroação
de Nossa Senhora Bênção
das crianças 20h30 –
Festa social Quinta-feira
(13) Tema do dia: Maria
– Coração proclamador
da misericórdia! 19h30 –
Santa Missa e bênção dos
convidados Convidados:
Patrocinadores e
colaboradores da festa
20h30 – Festa social
Sexta-feira (14) Tema do
dia: Maria – Coração
acolhedor da Palavra!
19h30 – Santa Missa e
bênção dos convidados
Convidados: Agentes de
pastorais, movimentos e
serviços 20h30 - Festa
social Sábado (15)
Romaria diocesana à
Aparecida Tema do dia:
Maria – Coração
educador da fé! 19h30 –
Santa Missa e bênção dos
jovens Convidados:
Jovens, Pastoral da
juventude e Crismandos
20h30 - Festa social
Domingo (16) Tema do
dia: Maria – Coração
inspirador da missão!
19h30 – Santa Missa e
envio missionário20h30
– Encerramento da festa

Caraguatatuba: Indaiá
promove 18º Festa de

Nossa Senhora
Aparecida

Com objetivo de conhecer a
história, trajetória, propostas
e compromissos dos
candidatos aos Conselhos
Tutelares de Taubaté, o
CMDCA (Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente)
promoverá um “Bate-Papo”
entre os candidatos e a
população. O evento é
aberto e acontece no
SENAC (Rua Professor
Nelson Campello, 202,
Jardim Eulália), na próxima
sexta-feira (07), às 19
horas.A participação da
população é muito
importante, pois irão escolher
aqueles que serão os
defensores dos direitos das
crianças e dos adolescentes
de Taubaté. Portanto,
conhecer bem os candidatos
é primordial para eleger de
f o r m a
inteligente.Associações de
moradores, entidades
assistenciais, lideranças

políticas, religiosas e
empresariais, pais,
educadores e movimentos
comunitários são
responsáveis por escolher os
representantes da cidade. A
comunidade deve escolher e
também, principalmente,
cobrar ações efetivas por
parte dos eleitos.A eleição
para os dois Conselhos
Tutelares de Taubaté
acontece no dia 09 de
outubro, das 8 às 17 horas,
na Faculdade de Direito de
Taubaté. Para votar é
obrigatório apresentar Titulo
de Eleitor e documento de
identidade com foto.Mas
afinal, você sabe para que
serve o Conselho
Tutelar?A missão dos
conselheiros eleitos é zelar
pelo cumprimento dos
direitos da criança e do
adolescente em um
determinado município ou
região. Têm total autonomia,
ou seja, não dependem da

autorização de ninguém para
agir. Os conselheiros podem,
inclusive, denunciar e corrigir
distorções existentes na
própria administração
municipal relativas ao
atendimento das crianças e
dos adolescentes. Uma vez
eleitos, se tornam agentes
públicos vinculados à
Prefeitura Municipal.A boa
relação dos conselheiros
com os cidadãos é
fundamental. Devem assumir
um papel de escuta das
demandas individuais dos
membros de uma
comunidade para então levá-
las às autoridades públicas.
Além disso, devem buscar,
apresentar e garantir
soluções.Vale lembrar que o
Conselho Tutelar não
executa. Ele exige medidas
de proteção das crianças e
dos adolescentes para que
sejam executadas por outros
órgãos (poder público,
famílias e sociedade).

Conselho Municipal promove
“bate-papo” com candidatos aos
Conselhos Tutelares de Taubaté

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, visam dar
assistência ao munícipe em
sua totalidade. Para isso
realiza pesquisas com
frequência para descobrir
como está o nível de
satisfação da população
sobre os serviços prestados
pela Secretaria.Durante o
mês de agosto, o Pronto
Socorro e o Ambulatório de
Ortopedia realizaram uma
série de perguntas, dividida
em quatro partes, sendo
estas: atenção da equipe
médica, atenção aos
familiares, agilidade no
atendimento e explicação dos
processos e tratamentos. Em

todos os quesitos, os
entrevistados afirmam estar
satisfeitos com o
atendimento.Em outra parte
do questionário avalia-se a
recepção, neste quesito a
cordialidade e a disposição
para resolver problemas
ganharam aprovação
superior a 90%.Os
acompanhantes também
responderam ao questionário
e 92,02% afirmaram que o
Pronto Socorro atendeu as
necessidades dos
pacientes.A secretária de
Saúde e Assistência Social,
Ana Emília Gaspar, ressalta
a importância da avaliação.
“Assim é preciso verificar
quais pontos precisam ser
melhorados na saúde.

Também solicitamos
melhorias nas condições de
trabalho e atendimento,
pedimos mais médicos e
outros profissionais de saúde,
e mais delicadeza e
cordialidade com os
pacientes, dentre outras
ações”.O Prefeito João
Ribeiro afirma que a
realização de concursos e
processos seletivos na área
este ano visam ampliar ainda
mais o atendimento à
população e garantir o
acesso à saúde por todos os
munícipes. “Nossa intenção
é dar agilidade no
atendimento e acolhimento a
todos, solucionando seus
problemas e fazendo com a
população saia satisfeita.”

População aprova serviço do Pronto
Socorro Municipal de

Pindamonhangaba


