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Time feminino de futebol 
de Taubaté empata  

com São José

Equipes de Taubaté e 
São José dos Campos 
terminaram a partida 
de domingo, 8, no 0 a 0, na 
ADC Volkswagen, pon-
do fim à sequência de 

vitórias do São José, 
que permanece na li-
derança com 10 pon-
tos e o Taubaté com 8.
O próximo desafio do 
São José é enfrentar 

o Centro Olímpico no 
sábado, 14, às 10h, no 
Martins Pereira.O time 
de Taubaté encara o 
mesmo adversário na sé-
tima rodada, após a folga.

Taubaté realiza Fórum 
Novos Caminhos  

para pessoas com  
deficiência

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Coorde-
nadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, e o Sesi rea-
lizam o Fórum Novos Ca-
minhos no dia 18 de maio, 
das 13 às 18h30, no Sesi.
O evento visa apresentar 
informações atuais sobre 
a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de 
trabalho e é uma oportu-
nidade para esclarecimen-
tos, discussões e trocas de 
informações sobre o tema.
O encontro tem como 
público-alvo as pesso-
as com deficiência de 
Taubaté e região e con-
tará com a presença do 

B a l c ã o 
de Empregos, PAT, Banco 
do Povo, Escola Muni-
cipal do Trabalho e Em-
presa Maxximiza, para 
atendimento ao público 
e cadastramento de pes-
soas com deficiência in-
teressadas em ingressar 
no mercado de trabalho.
Serão abordados temas 
como “A Lei de Cotas”, 
“Direitos e Deveres da 
Pessoa com Deficiência 
no âmbito da Inclusão 
no Mercado de Traba-
lho”, “Empreendedoris-
mo”, “Benefício de Pres-
tação Continuada”, “O 
Esporte Enquanto Pro-
fissão” e “Postura em en-

trevistas e no ambiente de 
T r a b a l h o ” .
Ainda serão apresentados 
os serviços municipais 
e o Projeto Meu Novo 
Mundo do Sesi. As vagas 
são limitadas e as inscri-
ções devem ser feitas pelo 
site da Prefeitura (www.
taubate.sp.gov.br). As 
vagas são limitadas para 
120 pessoas. Os partici-
pantes deverão contribuir 
com um kg de açúcar 
ou café que serão doados 
para a APAE de Taubaté.
O Sesi fica na Av. Vo-
luntário Benedito Ser-
gio n.701 – Estiva. Mais 
informações pelo tele-
fone: (12) 2125-4770.

Atletas tremembeenses 
da melhor idade

participam dos Jogos 
Regionais do Idoso

Atletas da melhor idade de 
Tremembé participaram 
do 20º Jogos Regionais 
do Idoso, que aconteceu 
em Caraguatatuba entre 
os dias 27 e 30 de abril.
Os atletas tremembeenses 
que defenderam o nome da 

cidade na competição al-
cançaram resultados posi-
tivos. A competição reuniu 
37 cidades e uma média de 
1.800 atletas participantes.
Tremembé participou com 
uma delegação de 33 atle-
tas em 9 modalidades:  

Atletismo, buraco, core-
ografia, damas, dança de 
salão, dominó, malha, na-
tação e truco. A Prefeitura 
de Tremembé parabeniza 
a todos atletas que repre-
sentaram com muito amor 
a cor de nossa bandeira!

Fundo Social promove 
oficina sobre orientação 

vocacional

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba promoveu nos CRAS 
a oficina “Projeto de Vida”, 
voltada à orientação vo-
cacional.  O responsável 
pela palestra foi Rafael 
Takei, consultor empresa-
rial em Treinamento, De-
senvolvimento e Gestão 
de Pessoas, coordenador 
do curso de Administra-
ção da FUNVIC e Rela-
ções Institucionais no IA3.
A oficina estimulou os 

presentes a refletirem so-
bre as escolhas que já fi-
zeram, os talentos que 
possuem e qual profissão 
gostariam de ter, levando 
em conta, além da ques-
tão financeira, o que mais 
gostam de fazer. O objeti-
vo foi motivar as pessoas 
a encontrarem seu propó-
sito de vida, orientando 
os caminhos para isso. 
Nas palavras de Rafael, 
“ajudar as pessoas a se de-
senvolverem, por meio da 

educação, para que tenham 
vidas maiores e melhores”.
Projeto de Vida ocorreu 
nos CRAS Araretama, 
Centro, Cidade Nova, e 
Moreira César. Outras ofi-
cinas estão planejadas para 
ocorrerem nas próximas 
semanas, voltadas para 
os participantes de pro-
jetos sociais como 
Ação Comunitária, Ação 
Jovem, Renda Cidadã,
 Renda Míni-
ma e Projeto Guri.
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Aplacar a tempestade
Paiva Netto

Diante das mais variadas situações, em que a dor e o sofrimento chegam, muitas 
vezes sem avisar, é imprescindível o gesto solidário das criaturas em prestar socorro 
material e espiritual ao próximo. E, ao lado desse apoio imediato, é preciso alimen-
tar a força da esperança e da Fé Realizante, que levam o ser humano a se manter 
sob a proteção do Pai Celestial e o estimulam a arregaçar as mangas e concretizar 
suas mais justas súplicas.
Nos desafios da existência, recordemos sempre a palavra de conforto e ânimo reno-
vados de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, constante do Seu Evange-
lho segundo Mateus, 8:23 a 27; Marcos, 4:35 a 41; e Lucas, 8:22 a 25. A seguir, o 
texto da Boa Nova unificado por Wantuil de Freitas:
“Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus tomou uma barca, acompanhado pelos 
Seus discípulos; e eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que 
as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa, sobre um travesseiro. 
Os discípulos O acordaram aos brados, dizendo: ‘Salva-nos, Senhor, nós vamos 
morrer!’. E Jesus lhes respondeu: ‘Por que temeis, homens de pequena fé?’. Então, 
erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar; e se fez grande bonança. Aterrados e 
cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: ‘Afinal, quem é Este, que 
até o vento e o mar Lhe obedecem?’”. 

ENFRENTAR E VENCER AS TORMENTAS 
O que tem sido a vida humana, para muitos, a não ser o atravessar de procelas, que 
devemos vencer, não fugindo delas? Vejamos o exemplo na própria náutica. Quan-
do há uma tempestade com vagalhões, o comandante embica a proa do navio na 
direção das vagas, se ele, surpreendido pela tormenta, não pôde fugir dela. Não vira 
para o lado, não dá às vagas os seus costados. Senão, o barco corre o grave risco de 
adernar e até submergir. Assim cada um de nós tem de ser. Enfrentar as tormentas 
do cotidiano com o potente navio que o Excelso Navegador nos oferece, que é o 
nosso corpo, conduzido pelo Espírito, mesmo quando enfermo. Encarar a tempes-
tade e vencê-la, derrubadas as ilusões da vida. Porque aí é possível sonhar com um 
mundo melhor. Iludirmo-nos é que não podemos. E, quando o temporal estiver mais 
forte, a ponto de pensarmos que soçobraremos — ou, o que é pior, acharmos que 
o Comandante Celeste está distraído, descansando —, tenhamos a certeza de que 
o Divino Timoneiro não dorme. Jesus sempre se encontra alerta, pronto a orientar 
a Sua tripulação, indicando-lhe novas viagens pelo planeta inteiro, esperando que 
mostre a sua capacidade e perseverança.
“Por que temeis, homens de pequena fé?”.
Assimilemos o quanto antes essa repreensão justa de nosso Mestre, pois, de qual-
quer forma, na hora certa, Ele vai erguer-se, repreender os ventos e o mar, e far-se-á 
paz nos corações.
Tudo neste mundo pode ficar fora do controle dos homens, mas nada escapa ao 
comando de Deus. Portanto, quanto mais perto Dele, mais longe dos problemas.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

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

Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz
Fronemofobia: medo de pensar
Gamofobia: medo de casar
Geliofobia: medo de rir
Gerascofobia: medo de envelhecer
Heterofobia: medo do sexo oposto
Hipnofobia: medo de dormir
Latiofobia: medo de falar
Lissofobia: medo de ficar louco
Megeirocofobia: medo de cozinhar
Moloxofobia: medo de amar
Nidofobia: medo da nudez
Obsesofobia: medo de engordar
Oneirofobia: medo de sonhar
Pantofobia: medo de todas as fobias
Pedofobia: medo de crianças
Penterofobia: medo da sogra ou do sogro
Sitofobia: medo de comida
Socerafobia: medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia: medo dos parentes
Tafofobia: medo de ser enterrado vivo
Uiofobia: medo dos próprios filhos

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas!
- Ué, um cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho que olhar nele pra ver...
*** 
O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de dois 
anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu convencê-la 
a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta?  Tudo bem?
- Tudo bem,uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
Maria estava muito triste, mas muito triste, mesmo. Vivia chorosa, andando pela casa 
até que um dia Manoel perguntou:
- Ô Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Manoel!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mas tu também não te escondes!

Mensagens

Lição de vida

A vida pode não ser justa, ma ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê somente o 
próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém. Não 
esqueça, pague mensalmente seus cartões de crédito. Você não tem que ganhar todas 
às vezes, aprenda a perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. 
Guarde para a aposentadoria: comece com seu primeiro salário. Faça as pazes com o 
passado e ele não atrapalhará seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare sua vida com a dos outros, pois você não sabe como é a 
jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segredo, você não deveria entrar 
nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonita e alegre. Quando se trata do 
que você ama na vida, nunca aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não 
espere pela velhice. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais míngüem. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam de você 
não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao tempo. Não impor-
ta quão boa ou ruim seja uma situação, ela mudará. Não se leve muito a sério, pois 
ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhecer ganha da alternativa de morrer 
jovem. A inveja é uma perda de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor 
ainda está por vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
A razão fala e o sentido morde.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

MISCELÂNEA

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

Chapista de lanchonete
Cirurgião dentista – clínico geral
Coletor de lixo
Encarregado de cozinha
Lubrificador de automóveis
Mecânico de automóveis e caminhões
Mecânico de manutenção hidráulica
Mecânico eletricista de automóveis
Mecânicos de veículos automotores
Motorista de caminhão
Oficial de manutenção predial
Pintor de automóveis
Soldador de veículos
Varredor de rua

PCD – Pessoa Com Deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA  
CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Relação de Vagas – Balcão de Empregos
de Taubaté

Ajudante de Cozinha
Bordadeira
Camareira
Carpinteiro
Chapeiro
Costureira
Encarregado de Cozinha
Farmacêutico
Lavadeira
Padeiro Confeiteiro
Passadeira
Pintor Cordista
Pizzaiolo
Professor de Desenho Artístico
Professor de Inglês
Sushiman
Vendedor Externo
Vendedor Interno
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA  
CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

DO MUNICÍPIO REFERENTE AO  
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2016

 Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 
04 de maio de 2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a  
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, torna público a  
convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das  metas fiscais do Município referente ao Primeiro Quadrimestre de 2016, em  
AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 18horas do dia 18 
de maio de 2016, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a 
população do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento

A GAzetA dos Municípios11 de maio de 2016

Curso de Formação de 
Brigadista de Incêndio e 
Socorrista em Natividade

O Departamento de Cul-
tura juntamente com a 
Prefeitura Municipal reali-
zará nos dias: 15/05/2016 
(Centro Cultural Nativi-
dade da Serra) 22/05/2016 
(Escola Municipal Bairro 
Pouso Alto)  e 29/05/2016 

(Escola Municipal Bair-
ro da Vargem Grande) 
todos das 9h às 13h o 
Curso de Formação de 
Brigadista de Incêndio e 
Socorrista. Os interessa-
dos devem inscrever-se 
pessoalmente no Depar-

tamento de Cultura. Do-
cumento necessário e 
condições: Cópia do RG.
Ter acima de 18 anos.
Maiores Informações 
no Departamento de 
Cultura ou pelo tele-
fone (12) 3677-1123

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté é destaque no  

final de semana

O taubateano José 
Diógenes Fernandes 
venceu neste final de 
semana, a 2ª Etapa do 
Campeonato Metropo-

litano de Ciclismo, pela 
categoria Sênior B, 
em Cubatão. Val-
mir de Jesus ficou 
com o 2º lugar na 

categoria Más-
ter A. Já pela Elite e 
Sênior B, Márcio 
Bigai e Luiz Otávio ficaram 
com as quartas colocações. Concurso da Prefeitura de

Caraguá registra número
baixo de  abstenções

As provas do concurso 
público da Prefeitura de 
Caraguá registraram 3.545 
abstenções. As avaliações 
foram aplicadas no último 
domingo (1º), pela Cetro 
Concursos, nos períodos 
da manhã e da tarde. De 
acordo com a Secretaria 
de Administração, as pro-
vas ocorreram dentro dos 
preceitos legais e institu-
cionais. Ao todo, 23.953 
pessoas se inscreveram 
para 167 vagas ofereci-
das no certame. A fun-
ção mais procurada foi a 
de agente administrati-
vo com 8.694 inscrições.
No período da manhã, 
12.148 candidatos concor-
reram aos cargos de ensi-

no médio e técnico e 2.217 
deixaram de fazer a prova. 
À tarde, 8.268 pessoas 
compareceram aos testes 
para as funções de nível 
superior e fundamental 
(completo e incompleto), 
e 1.328 ausências foram 
registradas no período. 
Os salários variam de R$ 
880 a R$ R$ 3.161,12 
conforme o nível de es-
colaridade exigido para 
os cargos.  O cronograma 
do concurso (página 61 
do edital) segue normal-
mente sem interrupções.
A publicação do resultado 
e das respostas da análise 
de recursos dos gabaritos 
das provas objetivas estão 
previstas para o dia de 20 

de maio, nos sites www.
cetroconcursos.org.br e 
www.caraguatatuba.sp.
gov.br, e no suplemento do 
jornal Expressão Caiçara.
Os candidatos aprovados 
nas funções de agente de 
apoio escolar, agente de 
zoonoses, eletricista, mo-
torista II, oficial de con-
trole animal e operador de 
máquinas pesadas II farão 
provas práticas no dia 5 de 
junho.  O período de inscri-
ção ocorreu entre os dias 
21 de março e 7 de abril.
Não houve registro de 
inscrições para os cargos 
de médicos alergologista, 
geriatra, pneumologis-
ta/ tisiologista, psiquiatra 
e de psiquiatria infantil. 
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PSF Maricá realiza  
grupo de artesanato  

em Pinda
O grupo de artesanato do 
PSF Maricá realiza aulas 
de patch apliquê todas as 
quartas-feiras, às 14 horas, 
no Centro Comunitário 
Julio Nunes da Mota, no 
qual está localizado o pos-
to de saúde. Nos encon-
tros, as mulheres podem 
aprimorar e aprender so-

bre essa arte e trocar expe-
riências sobre o cotidiano.
“O artesanato para mim 
é uma terapia e me aju-
da a ‘refrescar’ a cabe-
ça”, afirma a participan-
te do grupo, Ana Silva. 
O artesanato acontece há 
três anos e conta com cinco 
participantes. As mulheres 

trabalham sua criativida-
de e habilidade artística 
usando a técnica do pat-
ch apliquê. Para algumas 
participantes, o artesanato 
produzido nos encontros 
funciona como uma nova 
fonte de renda e também 
como maneira de presen-
tear seus entes queridos.

Telecentro abre  
inscrições para 600  
vagas em diversos  
cursos em Pinda

As unidades do Centro de 
Inclusão Produtiva - Tele-
centro estão com 600 vagas 
para os cursos de: Infor-
mática, Montagem e Ma-
nutenção de Microcom-
putador, HTML, Rotinas 
Administrativas, Plane-
jamento Financeiro e Or-
çamento Pessoal, Marke-
ting Pessoal, e ProShow. 
As inscrições se iniciam 
nesta segunda-feira (9), 
indo até o dia 31, poden-
do ser feitas diretamente 

nas unidades do Telecen-
tro. O início das aulas está 
previsto para 6 de julho. É 
necessário apresentar RG 
e comprovante de resi-
dência no ato da inscrição.
Endereço e horário de fun-
cionamento das unidades:
- Telecentro Campinas - 
Rua José Benedito Quiri-
no, S/n. Horário: segunda 
a sexta, das 9h às 17h.
- Telecentro Cíce-
ro Prado (Moreira Cé-
sar) - Rua Antônio 

Carlos Correia Macedo, 
S/n, CDHU. Horário: se-
gunda a sexta, das 9h às 17h.
- Telecentro Elias Bargis 
(Araretama) - Rua Bene-
dito Bacca Benega, 60. 
Horário: segunda e quarta, 
das 18h às 21h; terça, quin-
ta e sexta, das 13h às 21h.
- Telecentro Vila 
Rica - Avenida Abel 
Corrêa Guima-
rães, 1451. Horário: 
segunda e quar-
ta, das 9h às 17h

“Nosso Bairro” abre 
1.700 vagas para oficinas 

gratuitas nos centros  
comunitários em Pinda

 O Programa Nosso Bair-
ro realizou na segunda-
feira (9) e na terça-feira 
(10), na parte da tarde, 
as inscrições para as ofi-
cinas de diversas moda-
lidades em dança e em 
artesanato, em 41 centros 
comunitários da cidade.
As inscrições serão rea-
lizadas em somente um 
horário, de acordo com 

cada centro comunitá-
rio, e devem ser feitas no 
local das aulas. Para se 
inscrever, é necessário 
apresentar RG e fornecer 
endereço completo, com 
CEP, e telefone de contato.
As diversas modalida-
des de danças terão 40 
horas de duração, equi-
valentes a cerca de dois 
meses. As aulas de arte-

sanato terão 15 horas de 
duração, que equivalem a 
cerca de quatro semanas.
O Programa Nosso Bairro 
é uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
e visa a geração de renda 
para os alunos, além de 
proporcionar atividades de 
lazer e convivência dentro 
das comunidades. Inscri-
ções e aulas são gratuitas. 

Novas obras levam 
mais qualidade de vida 

para população  
em Pinda

Diversas obras foram en-
tregues, oficialmente, para 
a população durante o mês 
de abril. Reforma do cen-
tro comunitário do San-
ta  Cecília, novo Centro 
de Educação Infantil no 
Azeredo, reforma na ESF 
do bairro das Campinas e 
novo asfalto na Vila São 
Paulo levaram mais quali-
dade de vida para os mora-
dores dessas regiões. Ou-
tras obras ainda estão em 
andamento e mais inau-
gurações estão previstas 
ainda para este semestre.
Santa Cecília
Os moradores do Santa Ce-
cília receberam as melho-
rias no Centro Educacio-
nal Municipal “Joaquim 
Ferreira de Mello Filho” 
no dia 12 de abril. Foram 
feitos: construção de gal-
pão anexo, calçada, pintu-
ra, concertinas nos muros, 
construção de nova cozi-
nha, dando lugar a um de-

pósito. Todas as melhorias 
no prédio foram realizadas 
com mão de obra própria 
da Prefeitura, atendendo 
pedidos dos moradores.
Jardim Azeredo
A inauguração do CMEI 
(Centro Municipal de 
Educação Infantil) “Ma-
ria Luisa Lima de Almei-
da”, no Jardim Azeredo, 
distrito de Moreira César, 
foi realizada no dia 20 de 
abril. O novo prédio foi 
construído com recursos 
próprios da administração 
municipal, num investi-
mento de R$1.390.392,43. 
Possui 781,26 m² de 
construção, com toda 
a estrutura necessária 
para receber as crianças.
Bairro das Campinas
A Estratégia de Saúde 
da Família “Dr. Verilson 
Campos Delgado”, no 
bairro das Campinas, re-
cebeu ampla reforma e foi 
entregue para a população 

no dia 20 de abril. A ESF 
do bairro foi beneficiada 
com convênio entre Prefei-
tura e Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, no 
valor de R$172.490,89. O 
prédio foi inaugurado em 
1981, recebeu a denomi-
nação em homenagem ao 
Dr. Verilson em 1996 e, em 
2003 recebeu sua primei-
ra reforma e ampliação.
Vila São Paulo
Diversos bairros da cidade 
estão recebendo o reca-
peamento asfáltico. A en-
trega da pavimentação da 
Vila São Paulo foi no dia 
27. O serviço foi realiza-
do em 15 ruas, somando 
área total de 26.537,60 m², 
com CBUQ – Concreto 
Asfáltico Usinado a Quen-
te. O investimento foi de 
cerca de R$900 mil, com 
verba própria. Após a pa-
vimentação, as ruas rece-
beram sinalização de trân-
sito, com pintura de solo. 


