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A GAzetA dos Municípios

Tremembé recebe mais 
de 10 mil pessoas na 

Semana Santa

Com patrocínio da Pre-
feitura de Ubatuba e or-
ganização da Associação 
Ubatuba de Surf, a 37a 
edição do Circuito Muni-
cipal Ubatuba Pro Surf co-
meça entre os dias 9 e 11 
de maio na praia Grande, 
região central da cidade.
Cerca de 130 atletas par-
ticipam das disputas di-
vididos em 14 categorias. 
O circuito conta pontos 
para o ranking munici-

No referido telegrama o 
governador cita o bairro 
Água Quente (Taubaté). 

Entre as celebrações e a 
apresentação do Teatro 
da Paixão 2014, o Santu-
ário Basílica do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé 
recebeu mais de 10 mil 
pessoas na Semana Santa.
O movimento no San-
tuário, se deu principal-

pal e vale como etapa 
classificatória para o cir-
cuito estadual paulista.
Durante as etapas, acon-
tecem atividades para-
lelas de entretenimento 
como gincanas pedagógi-
cas, espaço artístico, ati-
vidades ligadas ao Meio 
Ambiente, distribuição 
de brindes e exibição do 
trabalho do artista Uirá 
Martins, responsável 
pela arte do campeonato.

Já entramos em 
contato com sua 
assessoria e fomos 

mente durante o Tríduo 
Pascal, que esse ano 
aconteceu nos dias 17, 
18 e 19 de abril, e duran-
te o Domingo de Páscoa.
A Semana Santa em 
Tremembé contou com 
todas as celebrações 
realizadas dentro do San-

Os eventos serão trans-
mitidos ao vivo pelo site 
da AUS e pelo excelen-
te Portal Surf Cam. Es-
timativas indicam que 
30 mil internautas vão 
acompanhar as bate-
rias pela web.Inscrições
As inscrições encontram-
se abertas e devem ser fei-
tas na sede da AUS. Para 
obter mais informações, 
entre em contato pelo tele-
fone: (0xx12) 3832-1007.

informados que o
 correto é bairro Re-
sidencial Nova Vida.

tuário, marcando a re-
abertura das portas da 
Basílica. Além disso, 
no sábado (19), os fiéis 
puderam participar de 
um show com a cantora 
Adriana Arydes, celebran-
do a alegria da ressurrei-
ção retratada no teatro.

62ª Semana Monteiro 
Lobato em Taubaté

Geraldo Alckmin aprova
convênio para asfalto em 

bairros de Tremembé

Ubatuba Pro Surf
Praia Grande recebe

primeira etapa
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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 Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Unimed Taubaté promove 
Páscoa Solidária

Lei de Zoneamento é 
tema de palestra para

comerciantes de Caraguá

Eleição para Conselheiro
Tutelar Suplente em
Caraguá será neste

domingo (27) 

A Unimed Taubaté, pro-
moveu essa semana a 
“Páscoa Solidária”. A ação 
teve como objetivo pro-
mover o voluntariado, a 
solidariedade e a sensibi-
lidade dos colaboradores. 
A cooperativa médica 
presenteou seus cola-
boradores com ovos de 
páscoa de 100 gramas 

 Nesta quarta-feira 
(23/4/2014), às 9h, o Go-
verno Municipal dará 
prosseguimento ao ciclo 
de palestras do proje-
to “Comércio Legal”. O 
tema que será abordado 
amanhã é “Lei de Zone-
amento”, voltado a em-
presários, comerciantes 
e servidores públicos. A 
palestra será ministrada 

 Após a etapa de inscrições 
e provas para seleção de 
suplente do Conselho Tu-
telar, que atuarão em Cara-
guá na gestão 2013/2016, 
o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CM-
DCA) realiza o processo 
de escolha para um novo 
membro. A eleição será 
domingo (27/4/2014), das 
9h às 17h, na escola Dr. 
Carlos de Almeida Ro-

e os colaboradores, do-
aram esses ovos para 
instituições de Taubaté.
A campanha foi um su-
cesso. Resultou na do-
ação mais de 750 ovos, 
para o Projeto Esperança, 
Hapet, Lar Irmã Amália, 
Comunidade Bom Pas-
tor, Associação Francis-
cana AFASIO e ASSID.

no auditório da Fundacc 
pelo diretor de Urbanis-
mo da prefeitura, Anto-
nio Andrade Silva Neto.
Serão abordados assun-
tos que envolvem o Pla-
no Diretor de Caraguá, 
com enfoque no exercício 
ou não de atividades co-
merciais em determina-
dos pontos do município.
As inscrições podem ser 

drigues, no bairro Indaiá.
Podem participar do plei-
to maiores de 16 anos 
de idade com título de 
eleitor de Caraguatatu-
ba e qualquer documen-
to oficial com foto. Cada 
eleitor poderá votar em 
apenas um candidato.
Mais informações no te-
lefone: (12) 3885-1620
Conheça os candidatos:
Nome: Jameson Duarte
Número para eleição: 111

“O sucesso des-
sa campanha foi gra-
ças a um trabalho que
 envolveu os co-
laboradores do 
Grupo Unimed Taubaté 
em uma ação baseada no 
voluntariado e solidarie-
dade.”, diz o gerente de
Mercado e Marke-
ting Alexandre Damas. 

feitas via e-mail, pelo 
endereço stecnicarh@
caraguatatuba.sp.gov.br.
O ciclo de palestras, pro-
movido pelo Governo 
Municipal, terá também 
apresentação sobre ISS-
QN (Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natu-
reza), no dia 8 de maio.
Dúvidas e informações pelo 
telefone (12) 3897-8279.

Nome: Ronaldo Bar-
bosa dos Santos
Número para eleição: 222
Nome: Clari-
ce de Freitas Dantas
Número para elei-
ção: 333 Serviço:
Eleição Suplen-
te Conselheiro Tutelar
Dia: domin-
go (27) – 9h às 17h
Local: EMEF Dr. Carlos de 
Almeida Rodrigues - Av. 
Pernambuco, 1101 – Indaiá



página 3A GAzetA dos Municípios23 de Abril de 2014

Aneel aprova leilão
emergencial de energia mais 
atraente para distribuidores

O baixo volume dos re-
servatórios provocou a 
aprovação da nesta quar-
ta-feira do edital do lei-
lão emergencial para 
compra de eletricidade. 
A compra desse que é deno-
minado pelo Conselho Di-
retor da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el) como Leilão A de 2014 
será no próximo dia 30.
Com a aprovação, a Ane-
el acredita que ficou mais 
atraente para distribuido-
ras que poderão comprar a 
energia existente, ou seja, 

aquela que já está sendo 
gerada pelas usinas hi-
drelétricas e termelétricas. 
A medida visa a redução da 
compra no mercado ener-
gia no mercado livre, onde 
os preços são mais altos.
Em períodos de estia-
gem, e o consequen-
te baixo nível dos re-
servatórios das usinas, 
as distribuidoras gastam 
mais na compra de ener-
gia no mercado de curto 
prazo. Um leilão como 
este foi realizado em 2013, 
mas não houve oferta su-

ficiente de energia para 
atender à demanda das 
distribuidoras, por cau-
sa do preço-teto esta-
belecido de R$ 175 por 
megawatt/hora, consi-
derado baixo e que cau-
sou fuga das  geradoras.
No leilão aprovado hoje, o 
teto a ser cobrado pelos ge-
radores de energia será R$ 
271 por megawatt/hora, 
e de acordo com a Ane-
el, é interessante para as 
distribuidoras que cum-
prirão contratos de lon-
go prazo, de cinco anos.

Prefeitura de Tremembé 
abre processo seletivo de 
Agentes Comunitários de 

Saúde
Pindamonhangaba
desenvolve projeto

“Sentinela” para combater
a dengue

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, torna públi-
co que estarão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo que visa con-
tratação de Agentes Co-
munitários de Saúde, 
enquanto perdurar o Pro-

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba desenvolve o projeto 
“Sentinela” para atender 
os moradores que esti-
verem com suspeita de 
dengue durante o feriado 
prolongado. Em Morei-
ra César, a UBS da Vila 
São Benedito estará aber-
ta do dia 18 ao dia 21 
para atender os casos com 

grama de Agente Comu-
nitário de Saúde mantido 
pelo Ministério da Saú-
de, com o fim específico 
de atender demanda da 
Secretaria de Saúde, sen-
do este coordenado pela 
Comissão Organizado-
ra do Processo Seletivo, 
instituída pela Portaria 

suspeita de dengue das 7 às 
19 horas. Além disto, no PA 
também haverá o projeto. 
A equipe da Secretaria 
vai atuar com o “Senti-
nela” no Pronto Socorro 
nos mesmos dias e horá-
rios que também fará as 
ações no PA de Moreira. 
Na região do Araretama, 
o local que vai atender 
os moradores é o PSF 
Nova Esperança, no dia 

n° 6.200/2014, de 08 de 
abril de 2014, para ter 
acesso ao edital acesse
 o site da prefeitura: www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r.
Para maiores informa-
ções sobre o processo 
seletivo, entre em contato 
com o setor responsável no 
telefone (12) 3607-1009.

18, das 7 às 19 horas. Já 
no bairro Cidade Nova, 
o projeto funcionará ape-
nas nos dias 18 e 21, 
das 7 às 19 horas.
A cidade está em epide-
mia, de acordo com o 
Governo do Estado de 
São Paulo, e para agili-
zar ainda mais o aten-
dimento à população, 
estas ações estão sen-
do desenvolvidas.

FARO é palco de integração 
entre meio ambiente

e ensino
A Faculdade de Rosei-
ra (FARO) é pioneira, no 
Vale do Paraíba, no que 
diz respeito a um ensino 
focado na preservação e 
na sustentabilidade. In-
serida em uma Área de 
Proteção Ambiental, às 
margens da Rodovia Pre-
sidente Dutra, a Institui-
ção garante um intercâm-
bio entre aluno e natureza, 
tendo como objetivo 
a pesquisa e o ensino 
de qualidade nas áre-
as ambiental e afins.
Inaugurada em 2009, a Fa-
culdade está instalada em 
uma Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica–RB-
MA-Posto Avançado de 
Roseira, reconhecida pela 
UNESCO que prioriza a 
conservação da biodiver-
sidade, desenvolvimen-
to sustentável e apoio 
à ciência e tecnologia.

O local é palco de integra-
ção entre meio ambien-
te e ensino. Os alunos da 
FARO têm a oportunida-
de de aplicar em campo 
as teorias aprendidas em 
sala de aula. Desenvol-
vem atividades como re-
florestamento, restauração 
e recuperação florestal, 
tratamento de efluen-
tes e educação ambien-
tal junto à comunidade. 
Nos últimos trinta anos, foi 
desenvolvido um impres-
sionante trabalho de recu-
peração da Mata Atlântica, 
ao redor da fazenda, resul-
tando em uma extensa ve-
getação que revela a rique-
za da flora valeparaibana 
e a beleza da biodiversi-
dade da Mata Atlântica.
Além das reservas de mata 
nativa, mananciais hídri-
cos e remanescentes da 
flora e da fauna da região, 

o local guarda um imen-
so tesouro histórico-cul-
tural. A Reserva foi uma 
fazenda com Engenho de 
açúcar e aguardente no 
final do século XVIII, fa-
zenda de café no século 
XIX e fazenda produtora 
de leite e arroz no sécu-
lo XX. Hoje constitui-se 
em cenário para diversas 
manifestações culturais.
Hoje, a instituição possui 
mais de 300 alunos, dis-
tribuídos em três cursos 
superiores nas áreas de 
Engenharia Mecânica, En-
genharia Ambiental e En-
genharia Química. Seu cor-
po docente é composto por 
30 professores, na maioria 
mestres e doutores. Conta 
com 8 laboratórios,para o 
desenvolvimento de ativi-
dades fundamentais que 
visam ao crescimento pro-
fissional dos estudantes.
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Campanha de vacinação 
contra Influenza começa 

nesta semana

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influen-
za (gripe H1N1) começa 
hoje terça-feira (22) e se-
gue até o dia 9 de maio. O 
público-alvo em São José 
dos Campos é de 203.208 
pessoas e a meta do Mi-
nistério da Saúde é imuni-
zar 80% desta população, 
considerada de risco para 
complicações por gripe.
Devem tomar a vacina 
as crianças de seis me-
ses a menores de 5 anos, 
as pessoas com 60 anos 
ou mais, trabalhadores da 
área de saúde, gestantes, 
mulheres até 45 dias após 
o parto e pessoas portado-
ras de doenças crônicas.
As vacinas estarão disponí-
veis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) a 
partir das 12h desta terça-
feira (22) - pela manhã, a 
Secretaria de Saúde distri-
buirá as doses às unidades. 
Essa logística foi definida 
em função do feriado pro-
longado e da necessidade 
de armazenar o material 
para entregar nas condi-
ções adequadas para o uso.
Para os doentes crônicos, é 
imprescindível levar uma 
solicitação médica que es-
pecifique o problema de 
saúde. Também pode ser 
apresentada a última recei-

ta médica com a prescri-
ção de medicamentos de 
uso contínuo que compro-
ve o problema de saúde.
A influenza é uma doença 
respiratória causada pelo 
vírus tipo A e a vacina tem 
poucas contraindicações. 
Pacientes em estado febril 
grave não devem tomar a 
vacina, assim como pes-
soas que apresentaram 
reações anafiláticas após 
ingestão de ovo, em do-
ses de vacinas anteriores 
ou a qualquer componen-
te da vacina. Ela pode ser 
aplicada simultaneamente 
com qualquer medicamen-
to ou outro tipo de vacina e 
não dá gripe nem provoca 
eventos adversos graves.
O período de incubação 
da influenza varia em mé-
dia de um a quatro dias, 
porém pode chegar a sete 
dias. O período de trans-
missão em adultos ocorre 
entre 24 horas antes do 
início dos sintomas e dura 
até três dias após o final 
da febre, o que em média 
é um período de sete dias 
no total. Nas crianças, o 
período de transmissão é 
mais longo, podendo du-
rar de dez a 14 dias. Do-
enças crônicas e condições 
clínicas com indicação da 
vacina: Doenças respira-

tórias: asma em uso de 
corticoide inalatório ou 
sistêmico (moderada ou 
grave). Doença pulmonar 
obstrutiva crônica, bron-
quiectasia, fibrose cística, 
doenças intersticais do 
pulmão, displasia bron-
copulmonar, hipertensão 
arterial pulmonar e crian-
ças com doença pulmonar 
crônica de prematuridade.
Doenças cardíacas crô-
nicas: doença cardíaca 
congênita, hipertensão 
arterial sistêmica com 
comorbidade (outra do-
ença associada), doen-
ça cardíaca isquêmica e 
insuficiência cardíaca.
Doenças renais crônicas: 
doença renal, síndrome 
nefrótica e paciente em 
diálise. Doenças hepáti-
cas crônicas: atresia biliar, 
hepatites crônicas e cirro-
se. Doenças neurológicas 
crônicas: doenças heredi-
tárias e degenerativas do 
sistema nervoso ou mus-
cular, deficiência neuroló-
gica grave e condições em 
que a função respiratória 
possa estar comprometida 
pela doença neurológica. 
Nesses casos, considerar 
as necessidades clínicas 
individuais de pacientes, 
como AVC, paralisia ce-
rebral, escleroses múlti-
plas e condições similares.
Diabetes: tipo I e II, em 
uso de medicamentos.
Obesidade Grau III 
(Obesidade mórbida)
Imunossupressão: imu-
nodeficiência con-
gênita ou adquirida, 
imunossupressão por do-
enças ou medicamentos.
Transplantados: órgãos 
sólidos e medula óssea.

Crianças e adolescentes
podem participar de

escolinha de esportes

Semana Nacional de
Prevenção e combate

à Hipertensão em Pinda

Obras de duplicação da 
Avenida Manoel César
Ribeiro e o acesso às 
Campinas passam por

vistoria

As crianças e os adolescen-
tes de Pindamonhangaba 
podem praticar várias mo-
dalidades esportivas gra-
tuitamente. A Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece diversas opções 
nas escolas de iniciação 
esportiva. Basta procurar 
o ginásio ou centro espor-
tivo mais próximo de casa 
para obter informações.
As aulas são destinadas 
ao público dos 6 aos 17 
anos de idade, os matricu-
lados têm duas ou três au-

Teve início ontem (22), às 
9h, no auditório da prefei-
tura, a Semana da Hiper-
tensão Arterial, com uma 
palestra sobre o tema. Até 
o dia 26 de abril, das 8h às 

As obras de duplicação 
da Avenida Manoel César 
Ribeiro e a construção da 
alça de acesso do viaduto 
do bairro das Campinas à 
Rodovia Presidente Dutra 
foram vistoriadas nesta 
semana com a presença 
do prefeito Vito Ardito.
A duplicação é uma par-
ceria da Prefeitura com o 
Governo do Estado e terá 
pistas duplas, rotatórias, 
acostamento e ciclovia.
Já as obras do viaduto 

las semanais, e as turmas 
de treinamento frequen-
tam os ginásios ou cen-
tros esportivos mais dias. 
Entre os esportes ofe-
recidos estão voleibol, 
voleibol de areia, futsal, 
basquete, atletismo, gi-
nástica artística, ginásti-
ca rítmica, entre outros.
Os interessados também 
podem ligar para os giná-
sios e centros esportivos 
para obter mais informa-
ções. Para efetuar a ma-
trícula é necessário levar 
duas fotos 3x4, cópia do 

12h, a população poderá 
verificar a pressão arterial, 
receber orientações pre-
ventivas sobre hipertensão 
, câncer bucal e receber a 
vacina contra a gripe em 

está em fase de constru-
ção de guias e sarjetas, 
bem como uma passagem 
de águas pluviais que 
ficará sob a nova via. 
A área também terá 
calçadas, ciclovias 
e canteiros centrais. 
No mesmo local, a rota-
tória já existente será am-
pliada para atender as  no-
vas dimensões da estrada 
e beneficiar diretamente 
os moradores da região 
e principalmente o gran-

RG ou certidão de nasci-
mento e os pais, ou res-
ponsáveis, assinam a ficha.
Confira abaixo os tele-
fones dos locais onde 
são oferecidas as aulas.
Alto Tabaú – 3642-5054
Centro Esportivo “João 
do Pulo” – 3648-2248
Centro Esportivo 
“Zito” – 3637-5425
Cidade Nova – 3643-1374
Juca Moreira – 3643-4936
“Pai João” – 3637-5069
Luiz Caloi – 3642-1998
“Ritoca” – Arare-
tama – 3643-1400

um dos três locais: praça 
de Moreira César, pra-
ça do Araretama e praça 
Monsenhor Marcondes.
Toda a população está 
convidade a participar.

de número de  motoristas 
que trafegam diariamente  
pelo local. Nas Campi-
nas as obras estão sendo 
feitas com totais recur-
sos vindo da Prefeitura.
Durante a vistoria o prefei-
to destacou a importância 
das obras para melhorar o 
trânsito na cidade. “Estas 
obras vão garantir mais se-
gurança para  a população 
de uma forma geral, além 
de acelerar o desenvolvi-
mento da cidade” disse.

 Polo de Construção Civil de 
Pinda oferece últimas vagas

O Polo de Construção Ci-
vil está com as inscrições 
abertas para as últimas 
vagas. Os interessados 
poderão se matricular nos 
cursos de assentador de 
pisos e azulejos e encana-
dor.  Para efetivar a par-
ticipação basta procurar 
o Cras de Moreira César, 
localizado na rua Carlos 
Augusto Machado, 63. 
É preciso levar cópia do 
RG, CPF e comprovan-
te de endereço com CEP.

Os cursos são gratuitos e 
oferecidos Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-
damonhangaba, em par-
ceria com o Fundo Social 
do Estado de São Paulo. 
Poderão participar ho-
mens e mulheres que te-
nham 18 anos ou mais.
As aulas serão realizadas 
no Centro Comunitário do 
Vale das Acácias e o local 
recebeu diversos serviços 
de manutenção, as obras 
foram feitas pelos funcio-

nários da Subprefeitura.
O espaço conta com nova 
pintura externa e interna, 
o prédio teve restaura-
ção de toda parte elétri-
ca, houve a adaptação de 
um novo portão de en-
trada e saída, que conta 
com 3 metros de largura 
e 2 metros e 5 cm
 de altura e é especí-
fico para entrada de 
veículos e pesados.
As inscrições poderão 
ser feitas até hoje (23).


