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A GAzetA dos Municípios

Começam as obras de 
ampliação do Pronto 

Atendimento de
Tremembé

DNIT pode custear 
obras do rebaixamento 
da linha, diz prefeito de 

Pinda

7º temporada gastronômica da 
cerveja Campos do Jordão

Começam as obras de am-
pliação do Pronto Aten-
dimento de Tremembé 
para um terreno anexo. 
As obras se estenderão à 
atual estrutura, que será 
reformada. O Governo 
do Estado disponibilizou 
R$ 800.000 e a Prefeitura 
mais R$150.000 para as 
obras. Essa liberação só 
foi possível graças a inú-
meros pedidos feito pelo 
prefeito Marcelo Vaqueli 
ao Governador Geraldo 
Alckmin em sua visita a 
cidade. O novo “Comple-
xo Municipal de Saúde de 
Tremembé”, como será 
chamado, vai triplicar seus 
leitos passando de 07 para 
21 e terá um Centro de 
Diagnóstico que oferecerá 
várias especialidades mé-
dicas como: eletrocardio-
grama, ultrassonografia, 
fisioterapia, oftalmologia, 
endoscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 

O trânsito caótico de Pin-
damonhangaba, causa-
do principalmente pelas 
constantes manobras de 
trens no centro da cidade 
volta a ser discutido com 
um assunto que estava su-
postamente engavetado: 
o rebaixamento da linha 
férrea. Em entrevista co-
letiva na tarde de segun-
da, o prefeito Vito Ardito 
Lerário revelou encontros 
com representantes do go-
verno federal que podem 
trazer de volta o proje-
to e o principal: recursos 
para a obra tão alarde-
ada na cidade e região.
“Nós tivemos essa semana 
o pessoal do Dnit. Aque-
le caso do rebaixamento 
do trem [malha férrea] 
do passado voltou à tona. 
Estiveram em nosso ga-
binete com todos os pro-
jetos prontos, e tudo por 
conta do governo fede-
ral!”, enfatizou Lerário, 
reascendendo a esperança 
de solução definitiva para 
o velho gargalo da mobi-
lidade urbana que causa 
prejuízos ao comércio e à 
população. De acordo com 
o prefeito, é uma obra de 7 
km de rebaixamento da li-
nha férrea, que pode custar 
R$ 290 milhões, custeado 
pelo governo federal por 

Primavera em Campos do 
Jordão é sinônimo de céu 
azul, ensolarado e noites 
fresquinhas, ideal para 
admiradores de cerveja!
Campos do Jordão tem 
sua cerveja artesanal há 15 
anos, a Baden Baden. Há 
7 anos o Grupo Cozinha 
da Montanha compartilha 
seus sabores com a Tem-
porada Gastronômica da 
Cerveja, onde seus chefs 
preparam receitas inéditas, 
de entradas a sobremesas, 

adaptados, sala de espera 
climatizada e ambientada, 
maior número de vagas 
para estacionamento. Se-
rão salas projetadas para 
acolher com dignidade os 
pacientes e seus familia-
res. A área será ampliada 
em 444 m² e o Complexo 
Municipal de Saúde de 
Tremembé passará a 1.064 
m² de área construída. “Es-
sas mudanças são necessá-
rias e proporcionarão mais 
humanização, acolhimen-
to e maior qualidade nos 
serviços prestados à po-
pulação. As grandes trans-
formações pelas quais o 
novo Pronto Atendimen-
to de Tremembé passará 
só serão possíveis porque 
contamos com o empe-
nho do prefeito. Ele esteve 
inúmeras vezes no Palá-
cio do Governador com o 
objetivo de conseguir os 
recursos necessários para 
colocarmos o complexo 

meio do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transporte - Dnit. “É 
uma obra cara e importan-
te, uma obra de 1,7 Km de 
túnel no meio da cidade e 
estava parado esse traba-
lho. Agora, o próprio Dnit 
esteve no gabinete pra 
ver se a gente consegue 
fazer esse túnel!”, disse.
Lerário no entanto, tem 
um Plano B que seria a 
construção de um túnel ou 
viaduto, sem depender dos 
recursos federais. Mas, 
de qualquer forma, esses 
projetos também teriam 
que passar pela aprova-
ção do Dnit. No caso do 
viaduto, este seria cons-
truído na Rua Frederico 
Machado, ao lado da an-
tiga Comevap, com valor 
orçado em R$ 20 milhões. 
Quanto ao túnel, o pro-
jeto da Prefeitura prevê 
intervenção na Av. Albu-
querque Lins, ligando-a 
à Avenida Cel Fenrnado 
Prestes, com valor de R$ 
40 milhões para a obra. 
“O viaduto é possível, 
mas precisa de dinheiro, 
o túnel é possível, mas 
precisa de dinheiro... O 
rebaixamento é possível, 
desde que, o governo doe 
esse dinheiro, quase 300 
milhões de reais.”, disse 

utilizando como estrela, 
a cerveja Baden Baden.
Para este ano, cada restau-
rante associado criou um 
Combo para seus clientes.
Poderão provar a cerve-
ja em bombons como do 
Sabor Chocolate, a pratos 
deliciosos como: carré de 
javali assado ao molho de 
cerveja Baden do restau-
rante La Gália, cochiglio-
ne com ragout de lingüiça 
de javali ao molho de to-
mate e cerveja de centeio 

de saúde para funcionar 
da melhor maneira possí-
vel”, lembra o secretário 
municipal de Saúde, José 
Márcio Araujo Guimarães.
O Prefeito Marcelo Va-
queli considera as obras 
um avanço para a situação 
da saúde pública na cida-
de. “Uma das prioridades 
da nossa gestão é o desen-
volvimento de políticas 
públicas que alcancem 
principalmente a esfera da 
saúde. Teremos um Com-
plexo de Saúde totalmente 
revitalizado, com maior 
capacidade de atendi-
mento para proporcionar 
conforto e recuperação 
adequada à nossa popu-
lação”, destacou o prefei-
to Vaqueli. Atualmente o 
P.A. realiza cerca de 6.500 
atendimentos por mês, 
com a ampliação os pa-
cientes terão mais confor-
to e comodidade em suas 
consultas e internações.

Lerário que afirma que 
para as obras do viaduto 
há recursos disponíveis da 
própria municipalidade.
Rebaixamento da Via Fér-
rea - O projeto do rebaixa-
mento da via férrea teve 
inicio com o ex-prefeito 
João Bosco Nogueira, 
que conheceu uma obra 
similar de muito sucesso 
em Maringá-PR. A partir 
de então a administração 
anterior trabalhou junto 
ao Dnit na aprovação de 
um projeto executivo que 
já custou R$ 2,2 milhões 
de reais. Esse projeto foi 
incluído no Plano Dire-
tor do município. Com a 
linha férrea rebaixada, a 
partir das proximidades do 
clube AA Ferroviária até 
próximo ao túnel do bairro 
Castolira, os dois viadutos 
centrais seriam implodi-
dos para dar espaço a um 
projeto arquitetônico. So-
bre o trajeto rebaixado, 
há um plano urbanístico 
com boulevard, área verde 
quase quatro vezes maior 
que a Praça da Cascata. 
Além disso, a região ga-
nha uma nova avenida que 
vai cortar a região central 
no sentido centro/zona 
leste, com expressivo ga-
nho na agilidade e fluidez 
do tráfego de veículos.

do restaurante Charpen-
tier, onde o combo prato + 
uma cerveja Baden custará 
R$72,00. E muitos outros...
O cliente que pedir a su-
gestão da Temporada, ga-
nhará um Brinde Gourmet, 
que pode ser a Taça Baden 
15 anos edição limitada ou 
o livro Sabor da Montanha.
A 7ª. Temporada Gas-
tronômica da Cerveja 
em Campos do Jordão, 
acontecerá de 18 a 28 
de setembro de 2014.

Prefeitura de Taubaté entrega 
revitalização de mais uma

unidade de Educação Infantil
A Prefeitura de Taubaté en-
trega nesta terça-feira, dia 
16, mais uma unidade es-
colar totalmente reforma-
da e revitalizada. Seguindo 
um extenso cronograma de 
obras, a Secretaria de Edu-
cação da cidade irá entre-
gar a obra da EMEI Cecília 
Mattos Pereira, situada no 
bairro São Gonçalo, que 
atende 185 crianças da re-
gião. O evento será aberto 
ao público, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
A unidade recebeu inves-
timento de R$ 312.541,52 
para manutenção. A exe-
cução da reforma compre-
endeu a pintura de toda 
a escola, substituição de 
azulejos, colocação de 

pastilhas para revestimen-
to do pátio, troca de piso, 
reforma e ampliação da 
cozinha, substituição de 
parte do telhado, manu-
tenção de banheiros, in-
clusive com adaptação aos 
portadores de necessida-
des especiais, reforma do 
berçário com instalação 
de banheira, criação de 
biblioteca entre outros.
Esta reforma e revitaliza-
ção faz parte do objetivo 
de atender a demanda re-
primida por meio da ofer-
ta de um número maior 
de vagas nas unidades de 
Educação Infantil. Além 
das novas unidades que 
estão em obras e das duas 
novas unidades entregues 

à população nos bairros 
Vila São José e Jabotica-
beiras, a Prefeitura está 
reformando e revitalizan-
do cada um dos prédios 
já existentes para propor-
cionar maior conforto e 
segurança, oferecendo um 
ensino de qualidade e uma 
experiência socioeducati-
va em um ambiente ade-
quado às necessidades das 
crianças de até cinco anos.
S e r v i ç o
Reinauguração da EMEI 
Cecília Mattos Pereira
Data: 16/09/2014 
- terça-feira
Horário: 10h
Endereço: Rua An-
dré Cursino dos San-
tos, nº 261/São Gonçalo
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
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 Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais e Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de Setembro, 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 Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - 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

Câmara Municipal de
Monteiro Lobato
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Pinda 
atinge 

meta do
IDEB na 

rede
pública

O município de Pindamo-
nhangaba atingiu a meta do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB). 
Os resultados divulgados 
pelo Governo Federal na úl-
tima sexta-feira mostram que 
a cidade ultrapassou a nota 
estabelecida de 5,7 pontos, 
com média de 5,8 para os 
anos iniciais (1º ao 5º ano) do 
ensino fundamental público. 
O resultado alcançado por 
Pindamonhangaba evidencia 
a preocupação com a educa-
ção e reflete os investimentos 
feitos para que o setor cres-
ça com qualidade. Exemplo 
disso é a parceria com a em-
presa Planeta Educação, que 
desenvolve diversos projetos 
na rede municipal e auxilia 
na implantação de metodolo-
gias, ferramentas e técnicas 
modernas de aprendizagem 
que são capazes de estimular 
e desenvolver o aprendiza-
do com os alunos, além de 
melhorar a gestão do setor. 
Com a parceria, Pindamo-
nhangaba oferece programas 
de capacitação aos professo-
res nas áreas de Informática 
Educacional, disponibilizan-
do aulas para os profissio-
nais de educação da cidade 
a respeito dos recursos tec-
nológicos mais modernos, 
de forma a enriquecer o 
aprendizado dos alunos. A 
cidade também investe na 
reformulação e atualização 
constante de equipamentos e 
tecnologias para promover o 
avanço das técnicas de ensi-
no. Desde junho, as escolas 
receberam a licença para a 
utilização do Windows 8 nos 
PCs – Tablets entregues em 
abril às instituições. Além 
disso, com o objetivo de pro-
mover a integração da tecno-
logia nos diversos espaços 
escolares, a Secretaria de 
Educação e Cultura está ofe-
recendo o Programa de For-
mação de Educadores – 2014, 
que conta com cursos presen-
ciais e à distância nas áreas 
de Informática Educacional 
e Matemática para aprimo-
rar a prática pedagógica.
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