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LOTEAMENTO IRREGULAR: 
Vedada a venda de lotes

no Recanto Chácaras
São Luiz em Tremembé

Por ordem judicial está 
VEDADA a negociação 
de lotes no loteamento Re-
canto Chácaras São Luiz. 
O loteamento é IRREGU-

LAR.
Processo nº 0005375-
98.2015.8.26.0634 da 1ª 
Vara Cível de Tremembé
Requerente: Ministério 

Público do Estado de São 
Paulo
Requerido: Angelo Parodi 
Júnior Requerido: Municí-
pio de Tremembé

ADL de janeiro indica
aumento de larvas do

Aedes aegypti em Taubaté

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) realizada 
pela Prefeitura de Taubaté 
em janeiro deste ano mos-
tra um aumento nos indi-
cadores de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti, com 4,9 pontos 
no IB (Índice Breteau). 
Em janeiro do ano passa-
do, o IB tinha sido de 4,4.
Com IB de 6,2, a região 4 
é a que apresenta o maior 
indicador nesta amostra-
gem, seguida pela região 
6, com 5,9.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 3.600 

imóveis, média de 600 por 
área. Os resultados obtidos 
geram o IB, um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
O trabalho de controle é 
realizado nos meses de ja-
neiro, julho e outubro. A 
cidade é dividida em seis 
áreas, onde são verifica-
das a existência de larvas 
do mosquito e os tipos de 
recipientes em que foram 
encontradas.
Balanço da Vigilância Epi-
demiológica mostra que 
Taubaté tem até o dia 25 
de janeiro 4 casos confir-
mados de dengue. Foram 
feitas 115 notificações da 
doença, com 17 casos ne-

gativos e 94 aguardando 
o resultado dos exames. 
No mesmo período do ano 
passado foram 267 casos 
confirmados de dengue 
em Taubaté. Mesmo com 
os bons resultados obtidos 
no início do ano, com a 
redução histórica de casos 
confirmados de dengue, a 
ADL de verão reforça a 
necessidade de conscienti-
zação da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros do mosqui-
to responsável pela trans-
missão da dengue, zika e 
chikungunya. Denúncias 
sobre criadouros em po-
tencial devem ser feitas ao 
CAS pelo telefone 3635-
4091. A prefeitura também 
disponibiliza o hotsite xô 
mosquito (taubate.sp.gov.
br/xomosquito/) para o en-
caminhamento de denún-
cias.

Festival de Marchinhas 
tem inscrições abertas 
até dia 3 de fevereiro

em Pindamonhangaba

O 10º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba abre 
oficialmente as comemo-
rações do Carnaval So-
lidário 2017 na cidade. 
O evento será de 17 a 19 
de fevereiro, no Largo do 
Quartel.
As inscrições para partici-
par do festival estão aber-
tas até o dia 3 de fevereiro. 
Cada participante poderá 
inscrever até duas compo-
sições (individual ou em 
parceria) inéditas, ou seja, 
ainda não gravadas comer-
cialmente.
Realizado por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em cumprimen-

to às Leis nº 5315, de 
21 /12/2011 e 5741, de 
16/12/2014, o Festival de 
Marchinhas homenageia, 
neste ano, “Darcy Torres”, 
e tem como objetivo res-
gatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carna-
val, além de incentivar a 
criatividade dos composi-
tores populares de todo o 
país.
As inscrições podem ser 
entregues pessoalmente ou 
enviadas por correio para 
o Departamento de Cultu-
ra, localizado no Palacete 
Tiradentes, na Praça Barão 
do Rio Branco, 22, CEP 
12400-280. Se for postado 
por correio, o material de 

inscrição deverá chegar ao 
Departamento de Cultura, 
no máximo até o dia 3 de 
fevereiro, às 17 horas.
Do total de obras inscritas, 
serão selecionadas 20 para 
as duas eliminatórias, sen-
do dez apresentadas por 
dia. A seleção das compo-
sições será realizada por 
pessoas indicadas pela Co-
missão Organizadora, com 
comprovada competência 
na área musical e carnava-
lesca. A divulgação dos se-
lecionados será no dia 6 de 
fevereiro, neste site, onde 
atualmente estão disponí-
veis o regulamento com-
pleto e a ficha de inscrição 
para o festival. COMUNICADO

Auxílio Transporte em 
São Bento do Sapucaí

Informamos aos estudan-
tes, residentes em nosso 
município, que o período 
de inscrição para o rece-

bimento de auxílio trans-
porte é de 02/02/2017 à 
21/02/2017.
O aluno ou responsável 

deverá protocolar seu re-
querimento junto à Secre-
taria de Planejamento, no 
Paço Municipal, com a 
funcionária Verônica Gou-
lart, das 8h às 17h.
Ressaltamos que é im-
prescindível a apre-
sentação de todos os  
documentos rela-
cionados no link:  
www.saobentodosapucai.
sp.gov.br/site/servicos
Informamos ainda 
que o auxílio trans-
porte é destinado aos  
estudantes dos cursos supe-
riores, técnicos, cursos pre-
paratórios e ensino médio,  
desde que comprovados 
que são cursados em outro 
município.
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EXPEDIENTE 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.

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres e, hoje tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos 
são as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior 
vilã do envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar blo-
queador solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. 
A fumaça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A 
posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga 
para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.
***
A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano manglatola, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar, que tem for-
mas semelhantes no francês manger e do italiano mangiare. No latim que deu origem 
ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo manducare, que significa mastigar. 
A manjedoura, portanto, é o lugar onde os animais comem. É importante também 
observar o sufixo douro, que aparece em palavras como ancoradouro, lugar onde o 
navio ancora, põe âncora para atracar, babadouro onde as crianças babam e bebedou-
ro onde se bebe água. É muito freqüente ouvirmos bebedor, em vez de bebedouro. 
Ora bebedor é aquele que bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o 
sufixo douro e variante de doiro, isso significa que as formas ancoradoiro e bebedoiro 
também existem. E para bebedoiro, o dicionário Aurélio também registra as formas 
bebedoiro e babador. Existe ainda o sinônimo bebeiro.

Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro se antecipa 
e diz: 
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados construíram a Arca 
de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que tinha pu-
xado a fiação?
***
Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu instalar um 
medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro Sísmico Nacional e en-
viou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma mensagem que dizia: Possível movi-
mento sísmico na zona. Muito perigoso, superior a Richter 7. Epicentro a três quilô-
metros da cidade. Tomem medidas urgentes e informem os resultados com urgência. 
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama que dizia: 
Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarticulado. O tal Richter 
tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos todas as zonas. Epicentro, 
Epifânio e outros três cabras safados também foram detidos. Nós não respondemos 
antes porque houve um terremoto das moléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade...
***
No velório, a viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada pergunta se 
ele conhecia seu marido:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e nos dávamos muito 
bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas pra mim.
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeee...

Mensagens

Mexa-se como uma criança: 
- A atividade física é um grande fator de promoção da qualidade 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 ob-
jetivos 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 estar.
Tenha a solidariedade de um cão:
- Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações

Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A concentração é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Que seja feita a vontade de Deus.
Quando descanso, descanso no amor.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.
A memória é o cofre da história.
Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

Programação do Teatro de Garagem
Fuscalhaço para o mês de Fevereiro

em São Bento do Sapucaí
Dias 18 e 19 de Fevereiro:
Espetáculo: “Mais Alguma Coisa? Sim.”
Com: Sérgio Khair.

Dias 24, 25 e 28 de Fevereiro:
Espetáculo: “Um ícone adormecido no sono dos imortais”
Com: Chaplin Pastella.

Dia 26 de Fevereiro:
Matiné no Teatro Garagem Fuscalhaço 16h às 19h.

Dia 28 de Fevereiro: Alegria! Alegria!
Bloco Fuscalhaço Praça do Coreto – 16h

Informações 3971 – 1617 – www.grupomanifesta.com.br

MISCELÂNEA Pinda promove caravana 
para Feira de

Empreendedor

O posto do Sebrae Aqui, 
de Pindamonhangaba, está 
organizando uma caravana 
para empresários e pes-
soas que desejam abrir o 
próprio negócio visitarem 
a sexta edição da Feira do 
Empreendedor, que acon-
tece de 17 a 21 de feve-
reiro no Anhembi, em São 
Paulo.
Os interessados devem 
fazer cadastro no Sebrae 
Aqui (dentro do PAT - 
Avenida Albuquerque 
Lins, 138) até 10 de feve-
reiro.
A visita à feira acontecerá 
dia 21 de fevereiro, com 
saída às 9 horas ao lado da 
Prefeitura e previsão de re-
torno às 19 horas.
Cada inscrito poderá levar 
um acompanhante e o va-

lor será de R$ 15,00 por 
pessoa.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3642-9744.
Sobre a feira
A Feira do Empreendedor 
do Sebrae-SP deve reunir 
150 mil pessoas nos qua-
tro dias de evento e de-
vem ser fechados R$ 20 
milhões em negócios, au-
mento de 30% em relação 
ao ano passado, que gerou 
R$ 15,5 milhões e 130 mil 
pessoas. O evento será re-
alizado em uma área de 40 
mil m² e um centro comer-
cial com 424 estandes de 
expositores (20% mais do 
que em 2016) outros 22 
de patrocinadores. A no-
vidade para este ano é que 
pela primeira vez o evento 
será temático: o público 

vai encontrar a “Cidade 
Empreendedora”, onde 
estarão reproduzidos di-
versos tipos de negócios, 
existentes em qualquer 
cidade, montados da ma-
neira ideal. Com esse for-
mato, quem empreende ou 
pretende empreender terá 
uma experiência ainda 
mais rica para incorporar 
ao seu dia a dia profissio-
nal e aumentar as chances 
de sucesso.
Os visitantes também po-
derão participar de pa-
lestras e consultorias 
abrangendo temas como 
marketing, finanças, ten-
dências, inovação, expor-
tação, etc. A Feira é uma 
oportunidade de negócios, 
conhecimento e informa-
ção para o empreendedor.



página 3A GAzetA dos Municípios01 de fevereiro de 2017

Prefeitura de Campos do
Jordão fecha 2016 com

superávit de R$ 13,7 milhões

o Balanço de 2016, o des-
taque é o superávit de R$ 
13,7 milhões. Este é o 
quarto ano consecutivo 
que a Prefeitura fecha no 
azul, apesar da crise.
O resultado é fruto das 
medidas de contenção 
adotadas desde o início 
de 2013 e que se intensi-
ficaram a partir de 2015, 
com a revisão de contratos 
terceirizados. Esta política 
implantada continua em 

2017. Segundo o prefeito 
Fred Guidoni, a Prefeitura 
de Campos do Jordão, que 
se antecipou à crise, con-
tinua a rever os contratos 
terceirizados e segue na 
preservação de boas prá-
ticas nas compras de in-
sumos e serviços, visando 
buscar o menor preço e a 
melhor qualidade dispo-
nível. “Nós preparamos a 
Prefeitura para enfrentar 
uma longa crise. Mesmo 

com diminuição da recei-
ta, estamos mantendo os 
serviços e atraindo inves-
timentos. Mas não pode-
mos descuidar. Temos que 
continuar com a gestão 
responsável e prudente do 
dinheiro público. Foi isto 
que fez com que, mesmo 
com a crise, a cidade es-
teja preparada para seguir 
em frente” disse.
Leia matéria completa no 
site da Prefeitura.

Aguilar Júnior economiza 
R$ 1,7 milhão com folha e 

nomeia 29% de efetivos em 
cargos comissionados

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Júnior, des-
de que assumiu o governo 
tem solicitado a sua equipe 
de governo a contenção de 
despesas e o enxugamento 
da máquina.
A ideia é economizar para 
aumentar o poder de in-
vestimento em obras, pro-
jetos sociais, bem como a 
valorização do servidor.
Para se ter uma noção, dos 
220 cargos comissionados 
nomeados pelo prefeito 
nesta gestão, 29% são ser-
vidores públicos de carrei-
ra.
“Nosso compromisso será 
valorizar o servidor. Con-
seguimos economizar so-

mente no primeiro mês 
com folha de pagamento 
quase R$ 1,7 milhão. Essa 
economia é importante 
para garantir, inclusive, a 
reposição salarial da cate-
goria”, disse Aguilar Jú-
nior.
Ele ressaltou ainda que 
uma das suas grandes pre-
ocupações é a dívida do 
Caraguá Prev. O último 
cálculo atuarial aponta 
uma dívida de R$ 164 mi-
lhões. 
“Temos que devolver esse 
dinheiro, pois é do servi-
dor. Ali está a garantia de 
aposentadoria de milhares 
de funcionários”, expli-
cou.

A valorização do servidor 
não para por aí. Na próxi-
ma semana, com a volta 
dos trabalhos na Câmara, 
os vereadores devem vo-
tar o projeto do Executivo 
que concede o retorno das 
faltas abonadas, direito 
garantido da categoria e 
que foi retirado pela antiga 
gestão. 
Além disso tudo, o prefei-
to está criando uma comis-
são, com servidores e re-
presentantes da prefeitura, 
que visa discutir ações e 
reivindicações relaciona-
das ao funcionalismo pú-
blico e aproximar o con-
tato da gestão com seus 
trabalhadores.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 102, Termo nº 6472
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIONOR DA CUNHA e MARCELA 
ESAÚ DE PAULA SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 20 de setembro de 1976, de profissão motorista, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de MILTON JOSÉ DA CUNHA, de 74 anos, nascido na data de 18 de feve-
reiro de 1942, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Pouso Alto/MG 
e de MARIA APARECIDA DA CUNHA, de 69 anos, nascida na data de 18 de 
novembro de 1947, residente e domiciliada em Taubaté/SP, Redenção da Serra/
SP. Ela é natural de Jacareí - SP, nascida em 12 de abril de 1987, de profissão 
balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Dezesseis, nº 
30, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filha de JOSÉ ESAÚ DOS SANTOS, 
falecido em Jacareí/SP na data de 20 de novembro de 1998 e de MARIA SELMA 
DE PAULA SANTOS, de 50 anos, nascida na data de 27 de abril de 1966, resi-
dente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Lima Duarte/MG. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 102, Termo nº 6473
Faço saber que pretendem se casar MARCELO SANTANA CORRADINI e 
PRISCILLA SOUTO DE LIMA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Presidente Prudente - SP, nascido em 13 de junho de 1985, de profissão 
mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de VALDEMAR CORRADINI, de 77 anos, nascido na data 
de 23 de março de 1939, residente e domiciliado em Presidente Prudente/SP, 
natural de Regente Feijó/SP e de MARIA ELENA SANTANA FABIAN, fa-
lecida em São Paulo/SP na data de 8 de maio de 2015. Ela é natural de São 
Paulo - SP, nascida em 1 de agosto de 1976, de profissão do lar, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada na Rua Particular Fazenda Kanegae, nº 260, 
Região Fazenda Kanegae, nesta cidade, filha de JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, 
de 69 anos, nascido na data de 22 de outubro de 1947, residente e domiciliado 
em Taubaté/SP, natural Manaíra/PB e de SÔNIA MARIA SOUTO DE LIMA, de 
63 anos, nascida na data de 12 de julho de 1953, residente e domiciliada em Sâo 
Paulo/SP, natural Buri/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Chefe de recepção
Corretor de imóveis
Farmaceutico
Fiscal de caixa
Vendedor de Serviços
URGENTE: AUXILIAR GERAL (TRABALHAR COM LAVAGEM 
DE LONAS DE EVENTOS)

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
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Secretaria de Saúde
de Taubaté alerta para 

faltas em exames

Secretaria de Educação 
reúne gestores das
unidades escolares

em Taubaté

Balanço da Secretaria de 
Saúde de Taubaté indica 
que o número de faltas de 
pacientes com exames de 
imagem agendados en-
tre outubro e dezembro 
do ano passado chegou a 
18,36%, indicador consi-
derado elevado.
Este é o caso, por exemplo, 
dos exames de ultrassono-
grafia. No último trimestre 
de 2016 foram liberadas 
9.526 vagas para este tipo 
de exame, com um total de 
1.749 faltas.  Somente em 
dezembro 658 pacientes 
deixaram de fazer os exa-
mes.

Nos dias 26 e 27 de janei-
ro, a Secretaria de Educa-
ção de Taubaté promoveu 
a primeira rodada de reu-
niões com os gestores das 
unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Du-
rante os encontros os dire-
tores escolares receberam 
informações sobre o Plano 
de Governo 2017-20 para 
a educação no município.
“Nosso objetivo é alinhar 
os trabalhos entre a Se-
cretaria de Educação e as 
Unidades Escolares, vi-
sando a proficiência e os 
resultados dos alunos em 
ensino e aprendizagem”, 

As faltas nos exames de 
raio-x chegaram a 11,7%. 
De 12.343 procedimentos 
liberados, 1.448 deixaram 
de ser realizados.
Também houve faltas em 
exames de mamografia, 
equivalentes a 7,45% da 
oferta para o período. De 
3.622 exames ofertados 
para o trimestre, 270 não 
foram realizados pela au-
sência dos pacientes.
A Secretaria de Saúde aler-
ta para a necessidade de 
aviso prévio por parte dos 
pacientes com exames pré
-agendados, já que as de-
sistências têm prejudicado 

explica a Supervisora de 
Ensino, Avelina Granado. 
Para isso, foram apresen-
tadas as propostas para o 
próximo quadriênio.
“Receber os diretores das 
escolas municipais, no iní-
cio do ano, é importante 
para que se sintam acolhi-
dos e tenham na Secretaria 
o apoio nas ações que se-
rão desenvolvidas no que 
tange ao acompanhamen-
to pedagógico”, afirma a 
Secretaria de Educação, 
professora Edna Chamon. 
“Nos últimos anos, nós 
trabalhamos para reestru-
turar e organizar a rede. 

o atendimento daqueles 
que realmente precisam.
Confira abaixo a relação 
entre exames ofertados, 
realizados e faltas entre 
outubro e dezembro de 
2016.
Ultrassonografia
Oferta – 9.526 vagas
Exames realizados – 7.777
Faltas – 1.749
Raio-X Oferta – 12.343 
vagas Exames realizados 
– 10.895 
Faltas – 1.448
Mamografia
Oferta – 3.622 vagas
Exames realizados – 3.352
Faltas – 270

Para essa etapa, queremos 
capacitar e treinar os pro-
fissionais de educação em 
prol da aprendizagem dos 
alunos. O professor é o elo 
para que a aprendizagem 
ocorra. Queremos aju-
dá-los”, completa Profa. 
Edna.
Novos encontros serão re-
alizados com os gestores, 
a fim de integrá-los ao fun-
cionamento administrativo 
e pedagógico da Secretaria,  
e promover reflexões 
sobre a relação ensi-
no-aprendizagem na  
rede municipal  
de ensino.

Incêndio atinge depósito 
de pallets durante a

madrugada em Tremembé
Um incêndio atingiu uma 
empresa que armazena 
pallets de madeira na ma-
drugada desta segunda-
feira (30), por volta de 
00h30. O depósito fica lo-
calizado na estrada muni-
cipal do Berizal, no bairro 

Berizal em Tremembé.
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o fogo atingiu ape-
nas o material que estava 
do lado de fora da empre-
sa, sem risco de atingir ou-
tras áreas ou se propagar. 
O incêndio foi isolado em 

30 minutos, mas nove ho-
mens permaneceram no 
local até o início da manhã 
para conter pequenos fo-
cos. A perícia foi acionada 
ao local e a equipe da Po-
lícia Civil deve investigar 
as causas do incêndio.

Prefeitura de Pinda faz 
capacitação de

monitores e motoristas 
do Transporte Escolar

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
terça-feira (24), uma ca-
pacitação para monitores e 
motoristas da empresa que 
presta serviços de Trans-
porte Escolar, a Antunes 
e Antunes, que atende a 
administração municipal 
desde 2015.
O treinamento foi realiza-
do no Teatro Galpão, pela 
equipe do Setor de Trans-
porte Escolar da Secretaria 
de Educação, com a parti-
cipação de 130 funcioná-
rios da empresa. O foco da 
Prefeitura foi a segurança 
dos alunos e a manutenção 
da qualidade dos serviços 
prestados.
De acordo com o respon-
sável pelo Setor de Trans-
porte Escolar, a Prefeitura 
fixa em contrato as exi-
gências para a realização 
do serviço, de acordo com 
termos da Constituição 
Federal, ECA - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
LDB - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, entre 
outras leis que a Educação 
segue. E fica a critério das 
Prefeitura a capacitação 
dos monitores, por isso o 
treinamento foi realizado.
Entre os assuntos aborda-

dos, estão os direitos, as 
normas de segurança, as 
atitudes recomendadas, as 
obrigações, os procedi-
mentos com alunos com 
deficiência, o limite de 
afetividade, entre outros.
Transporte Escolar
“Atualmente, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
atende, por meio de em-
presa terceirizada, 1500 
alunos, diariamente, com 
transporte escolar. Desses, 
cerca de 800 são muni-
cipais e cerca de 700 são 
alunos estaduais, atendi-
dos por meio de convênio. 
Os alunos da Apae tam-
bém são atendidos, inclu-
ídos nos alunos do muni-
cípio, também por meio 
de convênio”, explicou o 
diretor do Departamento 
de Educação, responsável 
pelo Setor de Transporte 
Escolar.
Os meios de transporte 
oferecidos são: vans, vans 
adaptadas, microônibus, 
microônibus adaptados, 
ônibus e ônibus adaptados.
Os alunos que têm direito 
ao frete são os menores de 
12 anos (para os maiores, 
é utilizado o sistema de 
passes escolares), alunos 
da Rede Regular de Ensi-

no (Infantil e Fundamental 
municipais e Médio esta-
dual), moradores da zona 
rural em que a escola fique 
a mais de 2 km de distân-
cia da residência do aluno, 
e alunos com deficiência 
de locomoção.
Moradores da área urba-
na somente têm direito ao 
frete escolar, em casos em 
que não haja vagas nas es-
colas municipais ou esta-
duais próximas menos de 
2 km de sua residência.
A população pode fazer a 
solicitação de inclusão no 
transporte escolar, direta-
mente na unidade escolar.
Todas as informações po-
dem ser obtidas no Setor 
de Transporte Escolar da 
Secretaria de Educação, 
que fica na sede da Secre-
taria de Educação (Ave-
nida Fortunato Moreira, 
173, centro) ou pelo tele-
fone 3644-1574.
Próximas ações
No próximo dia 1º, será 
realizado um treinamento 
com os gestores das unida-
des escolares contempla-
das com o transporte esco-
lar. Dia 2 de fevereiro terá 
início o transporte para 
alunos do Estado e no dia 
6, para alunos municipais.

Pega-Tudo estará na Vila 
São José e Pasin a partir 
desta semana em Pinda

Após a primeira semana 
de serviços na Vila São 
João e Vila São Benedito, 
a equipe do Pega-Tudo es-
tará na Vila São José e no 
Pasin, a partir desta segun-
da-feira (30). A coleta será 
até o dia 3 de fevereiro.
A Subprefeitura de Morei-
ra César orienta que, nesta 

semana, os moradores des-
ses dois bairros coloquem 
o entulho de seus quintais 
nas calçadas, afastados do 
muro, para que a equipe da 
Subprefeitura possa fazer 
o recolhimento. Não será 
retirado entulho de dentro 
dos quintais ou terrenos 
particulares, apenas das 

calçadas, por isso a parti-
cipação da população é de 
grande importância. Lem-
brando que o entulho de-
positado nas calçadas fora 
do período do Pega-Tudo 
é passível de multa. O Pe-
ga-Tudo é um programa 
de recolhimento de entu-
lho dos quintais, um aliado 
dos moradores da cidade 
e, atualmente, em especial, 
do distrito de Moreira Cé-
sar. A ação combate a pro-
liferação de animais pe-
çonhentos e colabora para 
exterminar os criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
O disk-denúncia para en-
tulho depositado em locais 
inapropriados no distri-
to de Moreira César é o 
3641-2060.


