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A GAzetA dos Municípios

Taubaté tem novidade 
no Carnaval 2017

Monjolinho recebe
unidade de ESF

reformada e ampliada

Cisas comemora 10 
anos em Moreira César
em Pindamonhangaba

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
gou nesta sexta-feira, dia 
20, a programação do Car-
naval 2017. Para este ano 
há novidades nos desfiles 
das escolas de samba na 
Avenida do Povo. A festa 
será no sábado, não mais 
em dois dias, e receberá as 
apresentações do Integral 
Folia, desfile dos blocos 
carnavalescos, desfile das 
escolas de samba do gru-
po de acesso e desfile das 
escolas de samba do grupo 
especial. A folia das crian-
ças também está garantida 
com as matinês no domin-
go, segunda e terça. O dis-
trito de Quiririm recebe 

A comunidade do Mon-
jolinho passa a contar a 
partir desta sexta-feira, 20 
de janeiro, com as novas 
instalações da unidade de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família), entregue após 
obras de revitalização e 
ampliação.
A unidade recebeu as me-
lhorias para maior confor-
to à população. As obras 
fazem parte da reestru-
turação das unidades de 

O Cisas - Centro Integrado 
de Saúde e Assistência So-
cial - completou 10 anos 
de atividades na segunda-
feira (16) e comemorou 
a data na terça-feira (17), 
de maneira simbólica, reu-
nindo os funcionários in-
tegrantes das equipes que 
trabalham no local, inte-
grando com a população 
que frequenta o prédio.
O centro possui 960 m², 
tem capacidade para re-
ceber 400 pessoas por dia 
e conta com 22 salas de 
atendimento. Em seu iní-
cio, eram três equipes de 
Saúde da Família e uma 
do CRAS. Atualmente, 

sua festa tradicional com 
as matinês e Carnaval de 
rua de sábado a terça-feira.
Pré-Carnaval: A eleição 
para a Corte de Momo, 
com Rainha, Princesa e 
Rei Momo será no dia 11 
de fevereiro, na Avenida 
do Povo. Já o Concurso 
de Marchinhas de Quiri-
rim será nos dias 23 e 24 
de fevereiro, na praça de 
eventos do distrito. As ins-
crições para ambos estão 
abertas e podem realizadas 
pelo site da Prefeitura no 
link: http://www.taubate.
sp.gov.br/licitacoes/con-
curso/. Lá os interessados 
encontram as informações, 
condições e tudo o que é 

saúde de Taubaté. Entre as 
melhorias na unidade es-
tão serviços de alvenaria, 
pintura, rede elétrica, além 
da instalação de novos 
equipamentos.
Esta é a 42ª unidade de 
saúde revitalizada no mu-
nicípio. O núcleo Monjo-
linho, juntamente com os 
subnúcleos Caieiras, São 
João do Macuco, Sete Vol-
tas e Pouso Frio promove 
o atendimento de cerca de 

são duas equipes - já que 
a terceira está atendendo 
no Vale das Acácias - e o 
CRAS está em novo local.
Cada equipe conta com 
dois médicos, enfermeira, 
dentista, duas auxiliares 
odontológicas, oito agen-
tes, três auxiliares de en-
fermagem e dois auxiliares 
de serviço gerais. O local 
conta ainda com equipe 
administrativa e recepção. 
Além do atendimento de 
consultas, o Cisas tem sala 
de curativo, farmácia, of-
talmologia, coleta de pre-
ventivo, sala de vacinas e 
outros serviços.
“O Cisas é um local de 

necessário para participar. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas na 
sede da secretaria ou pelo 
telefone: (12) 3635-5030. 
A secretaria fica na praça 
Coronel Vitoriano, 1, Cen-
tro (próximo ao Convento 
Santa Clara). Os eventos 
extraoficiais de Carnaval 
começam com o tradicio-
nal Bloco Vai Quem Quer 
no dia 18 de fevereiro, a 
partir das 15h, no largo 
Santa Luzia. Já o Bloco do 
Mirante é o estreante em 
2017, com concentração 
programada para as 16h, 
do dia 25 de fevereiro (sá-
bado de Carnaval) na rua 
Camargo Gentil.

1.800 pessoas.
A unidade do Monjoli-
nho conta com um mé-
dico generalista, um en-
fermeiro, três técnicos  
em enfermagem, três 
agentes comunitários, um 
dentista e um auxiliar de 
saúde bucal, um psicólogo 
e um pediatra de apoio.
O ESF Monjoli-
nho está localizado à  
Estrada Municipal Sete 
Voltas, nº 12.560.

atendimento e acolhimen-
to a população tem  como 
objetivo trabalhar a pro-
moção e a prevenção a 
saúde, há 10 anos bene-
ficiando os usuários do 
SUS, com muito carinho 
e dedicação a toda equipe, 
eu e todos colaboradores 
da saúde, parabenizamos 
nossa equipe do Cisas”, 
disse a secretária de Saú-
de, Valéria dos Santos.
O Cisas fica na Rua Ma-
ria Luiza Machado Salga-
do, s/n, Moreira César e o 
horário de atendimento é 
das 7h30 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira. O 
telefone é 3637-5408.

Programação geral
Carnaval Taubaté

Eleição da Corte de Momo: dia 11/02, 
às 20h, na Avenida do Povo

Bloco Vai Quem Quer: dia 18/02, às 
15h, no Largo Santa Luzia

Concurso de Marchinhas de Quiri-
rim: dias 23 e 24/02, às 20h, na praça 
de  Eventos do Quiririm

Bloco do Mirante: dia 25/02, às 16h, 
na rua Camargo Gentil

Desfiles – Avenida do Povo
Abertura oficial e Integral Folia: às 
18h

Blocos
Bloco Carnavalesco Imperial do 
Vale: às 20h
Bloco Carnavalesco Dragões Al-
viazul: às 21h

Grupo de acesso
Império e Boêmios do Morro: às 

22h10

Grupo especial
Unidos do Parque Aeroporto: às 
23h30
Boêmios da Estiva: às 00h50
Império Central da Mocidade Alegre: 
às 02h10
Acadêmicos do Santa Fé: às 03h30

Apuração – Escolas de samba
Segunda, dia 27: às 15h, no Ginásio 
da CTI
Matinês – Avenida do Povo
Domingo, dia 26: às 15h
Segunda, dia 27: às 15h
Terça, dia 28: às 15h

Praça de eventos do Quiririm
Matinês: de sábado a terça das 15h 
às 19h

Carnaval de rua: de sábado a terça 
das 20h às 00h00

(Saída de blocos carnavalescos pelas 
ruas do distrito todos os dias).
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Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra e negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da prosperidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acre-
dita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. 
Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode 
grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga e 
qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras leves 
a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar formação 
de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.
***
Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode levantar uma 
carga pelo menos vinte vezes mais pesada que seu próprio peso, enquanto que o ho-
mem só consegue pouco mais que seu peso. Embora tenha fibras musculares pare-
cidas com as humanas, o esqueleto dos insetos é externo e prende-se aos músculos 
formando um conjunto de grande resistência. 

Humor

Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra uma lâm-
pada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de muito pensar, ele 
pede:
- Me dá um queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o terceiro pedido:
- Agora me dá também uma mulher.
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o mineiro, explica:
- Ah! Seu moço, é que eu fiquei com vergonha de pedir três queijos.
***
Certa dona de casa chorosa apresenta-se ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem, Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e nenhum 
deles se parece com ele.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do 
caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja 
tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não 
tente sanar amarguras da alma com modificações que lhe criem exagerada depen-
dência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos 
do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar a sede da Terra. Não 
aprece o por do Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer até o último 
raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de paz após o barulho 
cessar. Não aprece teu amor, ele tem seu tempo certo de semear nos solos mais 
áridos do teu coração. Não aprece a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo 
certo para florescer aos olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de 
tempo para sentir a tua própria evolução.
***
Saudade... Sinto saudade de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, 
quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu 
sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não me 
despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto saudades 
das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quantas vezes 
tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Para resgatar alguma 
coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbios e citações

É um amor pobre aquele de se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Os remorsos superam a justiça.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 101, Termo nº 6470

Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR PIRES DE CAMARGO e 
DANIELLE PRISCILA DA SILVA PEREIRA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 16 de março de 1987, de profissão ser-
ralheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de FABIO PIRES DE CAMARGO, falecido em Santo André/
SP na data de 2 de janeiro de 2007 e de MARIA DA GLÓRIA MACIEL DE CA-
MARGO, falecida em Taubaté/SP na data de 15 de agosto de 2009. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 28 de julho de 1989, de profissão auxiliar de limpe-
za, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Esther Leal Bueno, 
nº 70, Residencial Santa Isabel, nesta cidade, filha de JOZIMAR PEREIRA, de 
56 anos, nascido na data de 13 de outubro de 1960, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Boa Esperança/ES e de KATIA CRISTINA DA SILVA 
PEREIRA, de 52 anos, nascida na data de 6 de outubro de 1964, residente e do-
miciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/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.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS  

METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE  
AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2016

Em atendimento ao Artigo 9º, Parágrafo 4º, da Lei Nº 
101, de 04 de maio de 2000, a Câmara Municipal de  
Monteiro Lobato, torna pública a convocação para que 
o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimen-
to das metas fiscais do Município referente ao Terceiro  
Quadrimestre de 2016, em AUDIÊNCIA PÚBLICA que 
será realizada, a partir das 18 horas do dia 30 de janeiro de 
2017, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a 
população do município.

Ver. Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LIMPEZA
BARMAN
COZINHEIRO
CUMIM
GARÇON
OPERADOR DE CAIXA
RECEPCIONISTA DE RESTAURANTE
MOTORISTA  CARRETEIRO
MOTORISTA  CAMINHÃO TRUCK

TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS SÃO 
PARA TRABALHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUARAREMA E 
CAMPINAS. OS INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR 
EM ALOJAMENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodo-
viária Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Como marcar hora no Poupatempo pelo celular 
Agendamento evita perda de tempo e agiliza atendimento

O sistema de agendamento prévio criado pelo Poupatempo permite que o usuário seja aten-
dido no dia e hora marcados, evitando perda de tempo.   
Para facilitar a vida de quem precisa tirar ou renovar documentos, o Poupatempo oferece 
um aplicativo para celulares que permite agendar e também obter todas as informações 
necessárias. O aplicativo é a alternativa mais rápida e simples de escolher um horário em 
uma das 72 unidades do programa. 
Outras opções para fazer o agendamento são através do portal do Poupatempo (poupatem-
po.sp.gov.br) ou pelo Disque Poupatempo. 
Apesar das alternativas disponíveis, quase metade dos cidadãos atendidos por dia ainda 
vão ao Poupatempo sem agendar, correndo o risco de perder a viagem ou enfrentar espera. 
Confira abaixo como fazer agendamento no Poupatempo pelo celular: 
1)        Na loja de aplicativos do celular (*) busque o aplicativo ‘SP Serviços’. 
2)        Clique em baixar o programa e abra o SP Serviços. 
3)        Clique em ‘Agendamento’ 
4)        Digite login e senha. Ou cadastre-se (**). 
5)        Clique em ‘Novo agendamento’ e escolha o serviço que deseja realizar. 
6)        Escolha uma das opções: data ou local (unidade do Poupatempo). 
7)        Se você clicar em Local, o aplicativo indica a unidade mais próxima ou a que você 
mais freqüenta, além da lista completa. 
8)        Você também pode clicar em ‘Mapa’ e digitar o CEP da sua região. O aplicativo 
mostra onde você está e as unidades mais próximas. 
9)        Ao escolher a unidade, o aplicativo indica as datas disponíveis. Escolhendo a data, 
veja os horários livres. 
10)        Confirme o agendamento e o aplicativo inclui o compromisso na sua agenda pessoal 
(***). 
Observações: 
* Google Play no sistema Android ou App Store no iPhone) 
** Se já se cadastrou no portal do Poupatempo, use o mesmo login e senha. 
*** Você também pode visualizar o agendamento no portal. Agendamentos feitos no portal 
podem ser visualizados no aplicativo. 

Mais informações no site [www.spservicos.sp.gov.br]www.spservicos.sp.gov.br. 
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Curso de Produção de 
Vídeo-Documentário
em Monteiro Lobato
vai até o fim do mês

 “Trainning Camp”
em Monteiro Lobato

neste final de semana

A prefeitura de Monteiro 
Lobato está oferecendo 
um Curso de Produção de 
Vídeo-Documentário, na 
escola do Bairro do Souza, 
que teve início no dia 09 
de Janeiro e vai até o dia 
27 deste mês. Um grupo 
de 20 jovens, de 12 a 18 
anos, de vários bairros da 
cidade, está participando 
do projeto. Todos eles te-

No próximo final de se-
mana (28 e 29) vai acon-
tecer o evento “Trainning 
Camp”, no Campo Escola 
Montanhismo, localizado 
no Bairro do Souza com 

rão a experiência de estar 
em contato com todas as 
etapas necessárias para a 
produção de vídeos. De 
acordo com o secretário de 
cultura e turismo, “o cur-
so é uma oportunidade de 
geração de conhecimento 
e para alguns, quem sabe, 
até de uma futura profis-
são”. O curso é gratuito e 
como entrega será produ-

o apoio da Secretaria de 
Cultura e Turismo.
De acordo com o secretá-
rio, o evento é um treina-
mento para uma corrida de 
aventura que acontecerá 

zido um vídeo-documen-
tário no bairro que será 
apresentado à população.
O curso é realizado pela 
Produtora Clareia Filmes, 
com apoio na realização 
e logística da Secretaria 
de Cultura e Turismo, Se-
cretaria de Transportes e 
Apoio da Secretaria de 
Educação de Monteiro 
Lobato.

em São Bento do Sapucaí 
e envolve jovens atletas do 
bairro.
São apenas 15 vagas. Não 
perca tempo e garanta já a 
sua!



24 de janeiro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Tremembé concede 100% de 
anistia de juros e multas em 

dívidas de impostos e
parcelamento de até 10 vezes

Prefeitura de Ilhabela 
prepara escolas para 
início do ano letivo

Secretaria de Saúde
divulga primeiras
ações para 2017

Prefeitura de Tremembé 
lança programa de valori-
zação ao contribuinte pos-
sibilitando o parcelamento 
em até 10 vezes com abati-
mento de 100% de multas, 

Tem início no dia 8 de 
fevereiro o ano letivo em 
Ilhabela. As escolas estão 
passando por pequenas 
reformas e pintura interna 
dos prédios para receber 
os cerca de cinco mil alu-
nos dos ensinos Infantil, 
Fundamental I e Funda-
mental II. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, trabalha para deixar 
acolhedor e receptivo o 
local onde as crianças pas-
sam grande parte do dia.
A Secretaria de Educação 
é comandada, desde o dia 
1º de janeiro, pela profes-
sora Stella Salinas, que 
planeja comandar a pasta 
com humanização. “Quero 
dar um olhar diferenciado 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando a 
reestruturação da Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social, que visa melhorar 
a saúde pública da cidade. 
Desde o início do ano, a 
secretária Valéria dos San-
tos e sua equipe têm visi-
tado todas as instalações 
e prédios que oferecem 
serviços de saúde no mu-
nicípio, para conhecer a 
realidade, ouvir funcioná-
rios e população e elencar 
as prioridades.
Agora, as primeiras ações 
estão sendo anunciadas. 
Um dos problemas mais 
sérios encontrados pela 
nova administração foi a 
falta de medicamentos na 
farmácia municipal. Para 
solucionar essa questão, 
foi feita uma compra gran-
de de medicamentos, já na 
primeira semana de janei-
ro, com um investimento 
de aproximadamente R$ 2 
milhões. A previsão é que 
esta compra estabilize em 
30 dias a falta de medica-
mentos na farmácia, nor-
malizando a entrega por 
pelo menos quatro meses.

juros e honorários advoca-
tícios. A partir de 1º de fe-
vereiro pagamento à vista 
ou parcelado. O programa 
de Anisita 2017 envolve 
todos os débitos com a 

para a educação de Ilha-
bela, com amor e respei-
to. Cada etapa escolar da 
vida do aluno necessita 
de coisas distintas, além 
disso, estas crianças preci-
sam ser bem tratadas e não 
podem ser discriminadas. 
Professores e funcioná-
rios precisam ser ouvidos 
e motivados”, declarou a 
secretária.
Duas escolas da rede mu-
nicipal mudaram de en-
dereço, a E.M.Carolina 
de Moraes, ocupa agora 
prédio próprio, próximo 
a “Casa da Princesa”, na 
Vila e a E.M. Dercy de An-
drade, no bairro do Porti-
nho, passará para Rua das 
Araras, próximo ao campo 

A falta de remédios dos 
últimos meses foi ocasio-
nada por um problema na 
licitação realizada em ou-
tubro pela administração 
anterior.  
Reforma do PS: Uma das 
principais ações para este 
ano será a reforma do 
Pronto Socorro Municipal. 
Nos próximos três meses, 
a Prefeitura dará andamen-
to ao processo burocrático 
de projetos e licitação. 
Após essa fase, começarão 
as primeiras obras.
Com a ação, o Pronto So-
corro será praticamente 
duplicado. A parte supe-
rior, que abrigava antiga-
mente a sede da Secretaria 
de Saúde, vai ser o primei-
ro local a receber obras. 
Após a finalização do piso 
superior, o térreo em ope-
ração do PS será alocado 
neste andar. Isso possibi-
litará que aconteçam as 
obras sem que precisem 
parar as operações do 
Pronto Socorro. Com estas 
adequações, após o fim da 
reforma, o PS terá dois an-
dares para atendimento.
Com o retorno da parte tér-

municipalidade: tributá-
rios (IPTU, ISS, TAXAS) 
e outros débitos.
Lei Complementar 
303/2017. Não perca essa 
oportunidade.

de futebol.
Atualmente o município 
conta com 6,5 mil alunos 
distribuídos em 36 escolas 
municipais, sendo 28 na 
área urbana do município 
e oito nas comunidades 
tradicionais caiçaras.
Nova Escola Estadual
A nova unidade escolar 
do Governo Estadual está 
em fase de conclusão no 
Bairro da Água Branca, 
e utiliza o espaço da E.M 
Eva Esperança para a rea-
lização das matriculas até 
o dia 20/1 (sexta-feira).
Inicialmente a escola aten-
derá apenas no período 
matutino e receberá 177 
alunos dos primeiros e 
segundos anos do ensino 
médio. O prédio contará 
com seis salas de aula e de 
leitura, laboratórios de in-
formática, de matemática 
e física, de química e bio-
logia, sala de recurso (para 
alunos com necessidades 
especiais) e quadra polies-
portiva coberta. A unidade 
ainda terá sala de diretoria 
e vice-diretora, sala dos 
professores com copa, se-
cretaria, cantina, refeitó-
rio, banheiros acessíveis 
com chuveiro e vestiário.

rea do PS, após as obras, o 
piso superior será transfor-
mado em atendimento de 
emergência infantil, com 
entrada separada do PS. 
A verba para as obras já 
foi contemplada junto ao 
governo Estadual no ano 
2016, no valor de cerca de 
R$ 1,5 milhão.
No prédio que foi compra-
do da Unimed para receber 
o pronto socorro infantil 
pela gestão anterior, será 
criado um Centro Especia-
lizado Materno Infantil.
“O prédio comprado an-
teriormente para ser o 
PS infantil não é adequa-
do para receber todos os 
equipamentos necessá-
rios para atendimento de 
emergência para crianças. 
Um pronto socorro infan-
til junto ao PS e ao lado 
da Santa Casa dará toda a 
retaguarda de atendimento 
para elas. E o antigo prédio 
comprado da Unimed será 
usado para atendimentos 
especializados para mu-
lheres e atendimentos bá-
sicos para crianças”, expli-
ca a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos.

Confira Classificação Final do Processo Seletivo da Educação no site oficial da 
prefeitura: www.tremembe.sp.gov.br


