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A GAzetA dos Municípios

Os skatistas de Pindamo-
nhangaba podem contar 
com mais um local espe-
cífico para a prática do es-
porte. A cidade inaugurou 
a pista Pinda Banks Luiz 
Fernando Ferreira de Cas-
tro ‘Fernandinho Brito’, 
localizada no bairro Cam-
pos Maia. O investimento 
foi cerca de R$ 200 mil e a 
área construída é de 350m².
A solenidade de inaugu-
ração aconteceu na noi-
te de quinta-feira (27) e 
contou com a presença 
do prefeito de Pindamo-
nhangaba, homenageado 
e familiares, secretários e 

A região rural do Mara-
caibo II (Gleba B – parte 
alta) ganhou uma nova 
linha de ônibus. A Prefei-
tura Municipal tomou a 
medida depois que rece-
beu várias reclamações de 
moradores que se queixa-
vam da falta de transpor-
te público para o bairro. 
Os moradores tinham que 
caminhar até 1,5 Km para 
chegar a Rodovia Floria-

diretores municipais, mo-
radores do bairro e região.
Fernandinho Brito ga-
nhou seu primeiro skate 
aos 13 anos de idade e re-
lembrou deste momento 
durante a inauguração. 
Emocionado, ele agrade-
ceu a homenagem e afir-
ma que espera poder andar 
de skate até os 75 anos.
‘’Foi um investimento 
com muita responsabili-
dade, dando oportunidade 
para a garotada poder fa-
zer atividade física. Ain-
da tem a pista de skate da 
praça do Pasin e do CEU 
das Artes. Escutamos a 

no Rodrigues Pinheiro 
para embarcar nos ônibus.
Esse pedido havia 
sido feito a mais de 
10 anos, e só agora os 
moradores dessa região 
irão poder utilizar desse 
benefício graças ao esfor-
ço do prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli e do ve-
reador Silvio Monteiro. A 
Prefeitura também já ini-
ciou a construção de no-

população e fizemos este 
espaço para que a turma 
do skate e do BMX te-
nha um lugar adequado 
para praticar esportes”, 
afirma o secretário de Ju-
ventude, Esportes e Lazer.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba destaca que o 
skate é um esporte que 
veio para ficar e tem re-
velado grandes atletas nos 
esportes radicais, fazen-
do a diferença no país. 
Ele destaca que esta obra 
foi um pedido da popula-
ção e que a administração 
municipal tem feito obras 
a pedido dos moradores.

vos pontos cobertos para 
embarque nas conduções.
O novo trajeto percorre-
rá as vias; Avenida B / 
Rua 57 / Rua 80 / Rua 31.
O bairro já havia recebi-
do redutores de veloci-
dade na Rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro, 
outro pedido antigo dos 
moradores que sofriam 
com o alto índice de aci-
dentes e mortes no local.

Pista de skate é um 
novo ponto de lazer 
para os pindenses

Prefeitura anuncia nova 
linha de ônibus para 

Maracaibo II (Parte alta) 
e já inicia construção 

de novos pontos

O ‘Quintal de Memórias’ 
é um trabalho que está 
sendo desenvolvido em 
várias unidades de saú-
de. Esta ação é resultado 
de uma parceria entre as 
Secretarias de Saúde e 
Assistência Social e Se-
cretaria de Educação e 
Cultura, por meio do De-
partamento de Cultura. 
Na quinta-feira (27) o 
grupo hiperdia, atendido 
pela equipe II de Estraté-
gia de Saúde da Família 
de Moreira César, pôde 

participar desta atividade.
Maria Nunes, morado-
ra do Laerte Assumpção, 
conta que é diabética e 
participar deste grupo é 
algo muito bom, porque 
as auxiliares de enferma-
gem e todos da equipe são 
muito atenciosos. Ela con-
ta que se divertiu bastante 
com o ‘Quintal de Memó-
rias’ e lembrou de muitas 
brincadeiras que fazia em 
sua infância, como brin-
cadeiras de roda, jogar 
baliza, pique esconde, 

e adorou esta atividade.
José Luis da Silva, mora-
dor do Laerte Assumpção, 
comenta que vai fazer seis 
anos que ele mora em Pin-
da e gosta bastante da cida-
de. “Eu vim de São Paulo e 
não tenho do que reclamar, 
essa equipe é muito aten-
ciosa. Esse trabalho com 
os diabéticos é nota 10”.
A arte-educadora Fabiana 
Fonseca é quem desen-
volve o ‘Quintal de Me-
mórias’ e comenta que é 
um prazer muito grande 
fazer esse trabalho com a 
memória, porque desco-
brindo as preciosidades da 
infância de cada um pode-
se aprender mais músicas, 
mais brincadeiras, trazer 
os brinquedos antigos para 
passar às gerações mais 
novas. “Percebo que nes-
ses encontros as pessoas 
saem felizes, a brinca-
deira reúne e acontece a 
troca de calor humano e 
isso tem sido muito bom”.

Moradores de Moreira
 César participam do
 Quintal de Memórias
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EXPEDIENTE

A Prefeitura de Taubaté 
abriu na segunda-feira, 
31, as inscrições para mais 
dois concursos visando o 
provimento de vagas para 
diversos cargos, cujas 
contratações serão regi-
das pelo Código de Ad-
ministração do Município 
de Taubaté (Lei Comple-
mentar nº 1/1990 e suas 
alterações) que instituiu o 
regime jurídico único dos 
servidores públicos muni-
cipais e se processará de 
acordo com as instruções 
constantes neste edital e 
na legislação suplementar 
concernentes à matéria.
O Concurso Público nº 
7/2015 visa o preenchi-
mento de 27 vagas para 
42 cargos que vão de bor-
racheiro a monitor de ofí-
cios. Os salários vão de 
R$ 1.304,08 a R$ 2.881,48 
e as inscrições custam 
de R$ 21,00 a R$ 23,70.
Já o Concurso Públi-
co nº 8/2015 oferece 12 
vagas para Guarda Mu-
nicipal (Masculino) e 
Guarda Municipal (Fe-
minino). O salário é de 
R$ 1.304,08 e as inscri-
ções custam R$ 23,70.
As inscrições deverão ser 
efetuadas exclusivamen-
te pela internet, no pe-
ríodo de 31 de agosto a 
17 de setembro de 2015, 
através do site www.pu-
bliconsult.com.br, onde 
o candidato também en-
contra o edital completo.
As provas objetivas es-
tão previstas para acon-
tecer no dia 18 de outu-
bro de 2015 (domingo).
A confirmação oficial acer-
ca da data, horário e local 
de realização das provas 
ocorrerá através do edital 
de convocação específico, 
a ser disponibilizado 
nos sites www.publi-
consu l t . com.br,www.
taubate.sp.gov.br e no 
Jornal Diário de Taubaté.
A data prevista poderá 
ser alterada em função 
da quantidade de inscri-
tos, da disponibilidade de 
locais para a realização 
das provas e de outros 
fatores supervenientes.
Concursos com ins-
crições encerradas:
Concurso Nº 1/2015
Total: 798 inscritos
No 1º edital (Concur-
so Público Nº 1/2015), 
as 14 vagas são para agen-
tes comunitários de saúde 
para os ESFs das regiões 
dos bairros: Água Quente, 
Ana Rosa, Barreiro, Chá-
cara Silvestre, Esplanada 
Santa Terezinha, Estoril, 
Jaraguá, Marlene Miran-
da, Monjolinho, Novo 
Horizonte, Paiol, Pinheiri-

nho, Piratininga, Planalto, 
Santa Isabel, Santa Tereza, 
São Geraldo, São Gonçalo, 
Vila Marli e Vila São José.
Concurso Nº 2/2015
19.591 inscritos
O 2º concurso (Nº 2/2015) 
oferece 85 vagas para di-
versas áreas: Agente Fis-
cal de Transporte Público, 
Arquiteto, Assistente So-
cial, Biólogo, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Ambiental, 
Engenheiro Civil, Enge-
nheiro de Segurança do 
Trabalho, Engenheiro Flo-
restal, Escriturário, Fiscal 
de Abastecimento, Fiscal 
de Obras Particulares, Fis-
cal de Rendas Imobiliá-
rias, Inspetor de Alunos, 
Instrutor de Esportes (di-
versas modalidades), Mo-
nitor de Esportes, Museó-
logo, Nutricionista, Oficial 
de Administração, Orien-
tador Social, Psicólogo, 
Servente e Topógrafo.
Concurso Nº 4/2015
565 inscritos
No concurso nº 4/2015 são 
10 vagas para cuidador.
Concursos com ins-
crições abertas até 
dia 3 de setembro:
Concurso Nº 3/2015
As opções oferecidas são 
na área da saúde: Aten-
dente de Consultório Den-
tário, Dentista, Dentista 
Especialista - Bucomaxilo 
Facial, Dentista Especia-
lista – Odontopediatria, 
Dentista Especialista – 
Ortodontia, Dentista Es-
pecialista - Pacientes com 
Necessidades Especiais, 
Dentista Especialista - Pa-
tologia Bucal, Dentista 
Especialista – Periodon-
tia, Dentista Especialista - 
Prótese Dentária, Dentista 
PSF, Enfermeiro, Enfer-
meiro PSF, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoau-
diólogo, Médico, Médico 
Especialista – Cardiologia, 
Médico Especialista - Car-
diologia Infantil, Médico 
Especialista - Cirurgia Ge-
ral, Médico Especialista - 
Cirurgião Infantil, Médico 
Especialista – Dermatolo-
gia, Médico Especialista 
- Endocrinologia Infantil, 
Médico Especialista – En-
doscopia, Médico Espe-
cialista – Fisiatria, Médico 
Especialista – Geriatria, 
Médico Especialista - Gi-
necologia e Obstetrícia, 
Médico Necropsista, Mé-
dico Especialista – Neuro-
logia, Médico Especialista 
- Neurologia Infantil, Mé-
dico Especialista – Nutró-
logo, Médico Especialista 
– Oftalmologia, Médico 
Especialista – Otorrino-
laringologia, Médico Es-
pecialista – Pneumologia, 

Médico Especialista – Psi-
quiatria, Médico Especia-
lista – Urologia, Médico 
PSF, Médico Veterinário, 
Técnico de Enfermagem, 
Técnico de Equipamento 
Odontológico, Técnico de 
Raio X, Técnico em Ne-
cropsia, Técnico em Pró-
tese Dentária, Técnico em 
Saúde Bucal, Técnico em 
Veterinária e Terapeuta 
Ocupacional. Ao todo são 
59 vagas. O período de 
inscrições é de 24 de julho 
a 3 de setembro. Os salá-
rios vão de R$ 1.304,08 a 
R$ 5.705,72 (mais 40% de 
ANU – Adicional de Nível 
Universitário e 40% de AI 
– Adicional de Insalubri-
dade, dependendo da fun-
ção). A carga horária sema-
nal varia de 20 a 40 horas, 
de acordo com o cargo.
Concurso Nº 5/2015
São cinco vagas para 
Agente de Controle de 
Endemias, as inscrições 
também custam R$ 23,70 
e devem ser realizadas 31 
de julho a 03 de setembro 
de 2015, pelo mesmo en-
dereço eletrônico. O bo-
leto deve ser pago até 4 
de setembro de 2015 em 
qualquer agência bancária, 
através de internet banking 
ou em estabelecimento au-
torizado a receber paga-
mento de documentos de 
compensação bancária. A 
carga horária é de 40 ho-
ras semanais e o salário é 
de R$ 1.304,08, mais 20% 
de adicional de insalubri-
dade. A prova deve acon-
tecer no dia 4 outubro de 
2015, às 9h. A confirma-
ção oficial acerca da data, 
horário e local de reali-
zação das provas ocor-
rerá através do Edital de 
Convocação específico, 
no site: www.publicon-
sult.com.br e no jor-
nal Diário de Taubaté.
Concurso Nº 6/2015
As vagas são para Ajudan-
te de Paramentação, Bra-
çal, Calheiro, Carpinteiro, 
Coveiro, Cozinheiro, Ele-
tricista, Eletricista Sema-
fórico, Encanador, Gari, 
Marceneiro, Mecânico de 
Máquinas, Mecânico de 
Viatura Leve, Mestre de 
Obras, Motorista, Moto-
rista Paramentador, Pe-
dreiro, Pedreiro de Acaba-
mento, Pintor, Serralheiro 
e Vidraceiro. As inscrições 
devem ser feitas exclusi-
vamente pela internet, no 
período de 7 de agosto a 
3 de setembro de 2015, 
através do site: www.pu-
bliconsult.com.br, onde 
também se encontra o edi-
tal completo. As taxas vão 
de R$ 21,00 a R$ 23,70, 
dependendo da função.

Prefeitura de Taubaté abre mais dois
concursos para preenchimento de 39 vagas

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer,
realiza nos dias 26 e 27 
de setembro, as seletivas 
para a EAFI (Escola de 
Atletas e Formação In-
tegral) na escola Sedes 
(Sistema Educacional de 
Desenvolvimento Social). 
O projeto é realizado 
pelas Secretarias de Es-
portes e de Educação e 
visa à formação do alu-
no, agregando os estu-
dos e prática esportiva.
No próximo dia 26 (sába-
do), às 13h, as avaliações 

são para os alunos nascidos 
em 2002, 2003 e 2004, que 
estejam cursando o 6º ou o 
7º ano. Já no domingo, 27,
às 8h, as seletivas são 
para os estudantes de 
2004, 2005 e 2006, que 
estejam no 4º ou 5º ano.
De acordo com o co-
ordenador do EAFI, 
Prof. Marcelo Schwartz 
Mansoldo, a prati-
ca esportiva faz parte 
da formação do aluno.
“Nosso objetivo é desen-
volver o estudante tanto 
academicamente, quan-
to esportivamente, para 

que se tornem melhores 
cidadãos. Os alunos que 
participam do projeto 
apresentam uma signi-
ficativa melhora na or-
ganização, concentração 
e aprendizado” afirma.
O programa conta com 
aulas de atletismo, ginás-
tica rítmica, futsal, vôlei, 
basquete, handebol, judô e 
tênis de mesa, nas catego-
rias: masculino e feminino.
O Sedes fica na avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/nº - Jardim Ana Rosa. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740. 

Escola de Atletas e Formação 
Integral de Taubaté realiza seletivas 

para alunos em setembro

Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade 
O quinto volume da coleção “O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”

Novo best-seller de Paiva Netto, agora também na 17ª Bienal Internacional do Livro 
do Rio de Janeiro 

  
Quem for ao maior evento literário da América Latina, a 17ª Bienal Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro, a partir de 3 de setembro, poderá adquirir a mais recente obra do escritor Paiva Netto. 
Lançado há menos de um ano, Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade conquistou o público que 
o consagrou como o novo best-seller do autor. Trata-se do quinto volume da coleção “O Apocalipse 
de Jesus para os Simples de Coração”. 

Neste título, o leitor encontrará ampla dissertação sobre a Dor — jamais apresentada na forma de 
fatalismo. Ao vencê-la, Jesus alcançou incomparáveis Poder e Autoridade espirituais. Segundo o 
autor, “por tratar do sofrimento em sentido espiritualmente lato, este livro aponta caminhos que 
conduzem à felicidade real, porque ensina a viver a Lei de Deus”. É uma obra que fortalece quem a 
lê, “porquanto fraternalmente combate uma espécie de ideia fixa sobre a Dor, instrumento poderoso 
para a vida dos seres humanos. É necessário saber conviver com ela e, com obstinação, sobrepujá-la. 
Faz-se urgente certo conhecimento da Excelsa Lei que rege os mundos, do micro ao macrocosmo”, 
escreve Paiva Netto. Estudioso dos temas bíblicos há 60 anos e um dos maiores pregadores do 
Evangelho-Apocalipse de Jesus da atualidade, ele apresenta precisa correlação entre as Escrituras 
Sagradas e os atuais acontecimentos planetários. Leitura indispensável aos que desejam compreen-
der os ensinamentos do Cristo e Seu legado universal, de maneira fraterna, abrangente e ecumênica.

Na 17ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, a obra estará à venda nos estandes da Livra-
ria Saraiva (Pavilhão Azul, H04/I03), da Queen Books (Pavilhão Verde — L09) e da Emergir Livros 
(Pavilhões Verde — N02/001 e Laranja — A06/B03/A09).

Serviço: 
Título: Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade 
Autor: Paiva Netto
Editora: Elevação
ISBN: 9788575132142 
Formato: 14x21
Páginas: 448
R$: 9,90

Riocentro
Fagga | GL exhibitions

17ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro
Rua Salvador Allende, 6.555 — Barra da Tijuca — Rio de Janeiro/RJ

Informações:
Tel.: (11) 3337-0689 — www.estacaopaz.com.br

Até o dia 10 de setembro, 
as inscrições para as Ofi-
cinas de Interpretação do 
IX Festipoema – Festival 
de Poemas de Pindamo-
nhangaba. A listagem com 
os poemas classificados já 

está disponível no site ofi-
cial da Prefeitura (www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br) e as apresentações se-
rão realizadas nos dias 12, 
13, 18 e 19 de setembro. 
As fichas de inscrições 

para a oficina devem ser 
retiradas no Departamen-
to de Cultura da Prefeitu-
ra, na Praça Barão do Rio 
Branco, 22, centro. Infor-
mações pelos telefones 
3642-1080 e 3643-2690.

Festipoema abre inscrições para 
oficina de interpretação
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Pindamonhangaba desen-
volve uma série de proje-
tos que têm como foco o 
público jovem. Inicia nes-
ta quinta-feira (3), às 15 
horas, mais uma atividade 
para atender estas pesso-
as, trata-se do 5ª Sessão 
- Cinema e Discussão. Os 
trabalhos serão iniciados 
com o filme ‘Dívida Pú-
blica Brasileira - A Sobe-
rania na Corda Bamba’, a 
exibição será no Palacete 
10 de Julho, no centro.
O 5ª Sessão - Cinema e 

Discussão é uma ativida-
de organizada por meio 
de parcerias entre o Fundo 
Social de Solidariedade, 
por meio do ‘Pinda Cons-
ciente’, com a Diretoria 
de Ensino de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
programa Jovens Protago-
nistas, e Departamento de 
Patrimônio Histórico da 
Prefeitura. As exibições 
e oficinas acontecerão 
sempre às quintas-feiras, 
a partir das 15 horas e o 
evento é aberto ao público.

Esta ação tem como ob-
jetivo a conscientização 
social, abordando diver-
sos temas por meio de um 
filme ou documentário. 
Na sequência da exibição 
é realizada uma oficina 
com participantes do pro-
jeto ‘Jovens Protagonis-
tas’, proporcionando uma 
integração e um debate 
de forma direta com os 
espectadores. A primeira 
oficina será com os jo-
vens Guto, Nathália Bor-
ges, Denis Caetano e Lara.

Cinema será utilizado para
 projeto voltado aos jovens 

em Pindamonhangaba

O Teatro Metrópole recebe 
o espetáculo “Elvis Pres-
ley Show” no sábado, 5, às 
20h. Considerado um dos 
principais intérpretes de 
Elvis Presley na América 
Latina, Gilberto Augusto 
chega a Taubaté com seu 
mais novo trabalho em ho-
menagem ao Rei do Rock.
Com participação da ban-
da Memphis, “Elvis Pres-
ley Show” traz arranjos 
fiéis aos originais das mú-
sicas mais marcantes do 
Rei, interpretadas por Gil-
berto Augusto que soma 
em 20 anos de carreira, 
todos os atributos para 
emocionar e reafirmar 
que Elvis “não morreu”. A 
classificação etária é livre.
Os ingressos custam R$ 

50,00 (inteira) e R$ 25,00 
(meia e promocional - le-
vando 1 Kg de alimento). 
As vendas acontecem via 
internet nohttps://www.
bi lhe ter iarapida .com.
br/atproducoes e nas lo-
jas AT Presentes e Total 
home (Pindamonhagaba), 
na Copiadora Domiciano 
e escola Cultura Inglesa.
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312 - Centro. Mais infor-
mações nos telefones (12) 
9 7406-2786, (12) 3432-
1028 ou (12) 9 9114-5645.
Pontos de venda
1) Cultura Inglesa – Rua Ja-
cques Felix, 278 - Centro.
Funcionamento: segun-
da a sexta das 9h às 20h 
e sábado das 9h às 13h.

Telefone: (12) 3629-2390.
2) Copiadora Domicia-
no – Rua XV de No-
vembro, 576 - Centro.
Funcionamento: segun-
da a sexta das 9h às 18h, 
sábado das 9h às 13h e 
domingo das 7h às 12h. 
Telefone: (12) 3632-7501.
3) AT Presentes – Rua Du-
que de Caxias, 84 - Centro.
Funcionamento: segunda 
à sábado das 9h às 19h. 
Sábado das 9h às 14h.
Telefone: (12) 3432-1028.
4) Total Home - Rua 
Dr. Campos Sa-
les, 517, São Benedi-
to - Pindamonhangaba.
Funcionamento: Segun-
da a sexta das 9h às 18h. 
Sábado das 9h às 13h.
Telefone: (12) 3642-7282.

“Elvis Presley Show” 
entra em cartaz no Teatro 

Metrópole em Taubaté

A manhã deste ultimo 
domingo foi de aventura 
para alguns e de desafios 
para outros que participa-
ram da II Pedalada Pinda.  
O evento foi organizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. A 
‘galera’ do pedal acordou 
cedo para se exercitar com 
destino ao Parque Natu-
ral Municipal do Trabiju. 
“Essa é a segunda Pinda 
Pedalada de outras que 
acontecerão. A gente tem 
orgulho muito grande de 
fazer este evento porque 
estamos oferecendo es-
porte para todos. Faremos 
este evento mensalmen-

te. Agradeço a Secretaria 
de Governo pela parceria 
e parabenizo todos que 
aproveitaram esta ativi-
dade”, comenta o secretá-
rio de Esportes de Pinda.
Rosas Assis, professora 
de Educação Física, conta 
que foi a primeira experi-
ência pedalar até o Trabiju, 
porém é muito legal estar 
em grupo. “Tenho bas-
tante amigos que vieram, 
uma turma boa e vou me 
preparar para participar 
das próximas pedaladas”. 
Drielly Cristine Azevedo 
Mourão, auxiliar de saúde 
bucal, revela que o parque 
Trabiju é lindo, porém, 
como foi a primeira vez 
que fez um percurso de 

bicicleta ficou um pouco 
cansada, mas nada que não 
dê para aguentar. Ela foi 
convidada por uma amiga 
e topou o desafio. Ederal-
do Apolinário, azulejista, 
participou da II Pedala-
da com a filha Ana Júlia, 
de 10 anos, e cita que foi 
muito legal essa iniciativa 
de incentivar as pessoas 
a pedalarem e incentiva a 
sua filha a participar tam-
bém. “Andar de bicicleta é 
bom demais, a gente ama 
andar e o apoio que o pes-
soal deu foi muito bom”. 
Dinart Monteiro dos San-
tos, aposentado, marcou 
presença no I Pedal e des-
taca que este tipo de even-
to é ótimo, porque é bom 
para saúde e descontrai, 
ele diz que o bom de tudo 
são as novas amizades. “O 
Trabiju é um lugar mui-
to bonito e está melhor 
ainda com as adequações 
que foram feitas. Quan-
to mais lugares diferentes 
para nós irmos de bike é 
melhor. Quem ainda não 
participa eu convido para 
vir, porque tem carro de 
apoio, as pessoas vão de-
vagar e as pessoas vão se 
adaptando e melhorando”.

Evento de pedalada 
reúne aproximadamente 

100 participantes em Pinda
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Pregão (PRESENCIAL) nº 001/2015 - Edital nº 001/2015 - Proc. Adm. Mun. nº 003/2015. TERMO DE 
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três mil cento e quarenta reais). Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar desta publicação. 
 

 
 
 
  



04 de setembro de 2015página 4 A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
melhorias em várias uni-
dades de saúde. Desta vez, 
os moradores do Cidade 
Jardim é que irão receber 
as benfeitorias. A equi-
pe que atua no local irá 
atender a população em 
uma unidade reformada e 
ampliada. A entrega à po-
pulação ocorre na quin-
ta-feira (3), às 16 horas.
A equipe da unidade de 
saúde do Cidade Jardim 
acompanhou os trabalhos 
da empresa que fez a re-
forma do local. Com as 
melhorias, a unidade con-
ta com rampas de acesso, 
banheiros com acessibi-
lidade, masculino e fe-
minino, houve melhorias 
no telhado e no piso, a 
recepção ganhou um bal-
cão, entre outras obras.
A unidade deste bairro é 
uma ESF - Estratégia de 
Saúde da Família - e con-
ta com médico de saúde 
da família, uma enfer-
meira, duas auxiliares de 

A paisagem da Ponte do 
Rio Paraíba irá mudar para 
melhor nos próximos dias. 
Tudo por conta das obras 
de construção da nova área 
de lazer que está sendo rea-
lizada nas margens do Rio.
A nova obra, incluirá 
a criação de dois bol-
sões de estacionamento, 
um na Ladeira da Ponte 

enfermagem, uma dentis-
ta, uma auxiliar de saúde 
bucal, uma recepcionista, 
seis agentes comunitários 
de saúde e uma auxiliar de 
serviços gerais. O atendi-
mento ocorre de segunda 
a sexta, das 7h30 às 11h30 
e das 13 às 17 horas.
Os profissionais desta uni-
dade realizam trabalhos 
com os grupos de gestan-
tes, hipertensos e diabéti-
cos, há roda de estudo de 
plantas, puericultura, são 
feitas visitas domiciliares 
pelos agentes comunitá-
rios, é realizada triagem, 
escovação e flúor nos alu-
nos das escolas de ensino 
fundamental e também 
há o programa ‘Odonto 
Bebê’. Eles atendem, em 
média, duas mil famí-
lias, residentes no Cida-
de Jardim, Marçon, Lago 
Azul e Jardim Princesa.
Com a reforma e amplia-
ção, a entrada da unidade 
passou a ser na Rua Pedro 
Ângelo Foroni, número 
21. Após este trabalho de 

e outro na Avenida Au-
drá, instalação de novos 
postes de iluminação, 
colocação de bancos e 
guarda-corpo, plantio de 
mudas nativas e paisagismo.
Devolver à cidade um es-
paço revitalizado, seguro 
e que detém uma das vis-
tas mais bonitas de Tre-
membé. Foi com essa de-

melhorias, o local conta-
rá com sala de curativo, 
sala específica para vaci-
nação e sala de inalação.
“Esperamos melhorar ain-
da mais o que já fazíamos 
em virtude de um lugar 
com melhores instalações 
e melhores condições 
de trabalho. Nós quere-
mos oferecer um confor-
to maior à população”, 
afirma a responsável pela 
unidade do Cidade Jardim.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba agradece o 
presidente de bairro da 
Cidade Jardim que dis-
ponibilizou o local para 
que a equipe da unidade 
de saúde pudesse fazer 
os atendimentos durante 
o período de obras. “Va-
mos entregar uma unida-
de totalmente reformada 
e estamos investindo para 
que os nossos funcioná-
rios possam desenvolver 
seus trabalhos da melhor 
forma. Parabenizo a equi-
pe pelo excelente traba-
lho que faz à população”. 

terminação que o prefeito 
Marcelo Vaqueli teve a 
ideia da construção des-
sa nova área de lazer. Na 
ocasião, ele destacou a 
importância do equipa-
mento não somente para 
atender aos moradores do 
bairro, como também para 
voltar a atrair os tremem-
beenses e turistas ao local.

Unidade de saúde do 
Cidade Jardim será

 entregue à população 
em Pindamonhangaba 

Prefeitura de Tremembé
inicia construção de nova 
área de lazer ao lado da 

Ponte do Rio Paraíba

A prática de atividade física 
faz bem para a saúde e não 
há idade para se exercitar, 
é possível movimentar-se 
com as aulas mesmo com 
limitações. A população 
pode ir aos ginásios, cen-
tros esportivos e também 

nos centros comunitários.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece aulas de 
ginástica e alongamento 
em 19 centros comunitá-
rios e os alunos também 
participam de atividades 
de integração. Na última 

semana, alunos de vários 
locais puderam se encon-
trar e fazer exercícios com 
outros professores e tam-
bém fazer novas amizades.
De acordo com o se-
cretário de Juventu-
de, Esportes e Lazer, 
estes intercâmbios de gi-
nástica e alongamento 
são momentos de sociali-
zação, integração e novas 
amizades por meio de ati-
vidades físicas. Levar os 
alunos aos outros bairros 
é uma oportunidade para 
integrar as diversas co-
munidades do município. 
Ele parabeniza os profis-
sionais do Departamento 
de Lazer pela realização 
deste belíssimo trabalho.

Intercâmbio promove 
interação de vários alunos 

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover, 
neste sábado (5), a II Etapa 
do Circuito Corrida de Rua.
A competição é or-
ganizada pela Secre-
taria de Juventude, 
Esportes e Lazer. 
A largada vai aconte-
cer a partir das 19 horas 
e será no Vale das Acá-
cias, em Moreira César. 
Os interessados em par-
ticipar devem se apres-
sar, restam poucas vagas.

As inscrições devem ser 
feitas no Centro de Trei-
namento Luiz Caloi, das 
8 às 11 horas e das 15 
às 18 horas, é necessá-
rio documento com foto. 
Crianças, jovens, adultos 
e a melhor idade podem 
participar deste evento. 
A entrega dos números 
será feita no dia da pro-
va, a partir das 17h30.
O Circuito conta com 
as seguintes categorias: 
pré-mirim (até dez anos), 

mirim, infantil, juvenil, 
adulto, máster, veterano 1, 
veterano 2, veteraníssimo 
1, veterano 2, deficiente 
visual, deficiente mental, 
deficiente motor, AVC e 
cadeirante. A pontuação 
é acumulativa e em cada 
etapa haverá medalha de 
participação para todos 
que completarem a prova.
Maria Luciana é uma das 
vencedoras da primeira 
etapa e comenta que pre-
tende participar de todas. 

II Etapa do Circuito Corrida 
de Rua acontece neste sábado


