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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Saúde
de Taubaté alerta para 

faltas em exames

Secretaria de Educação 
reúne gestores das
unidades escolares

em Taubaté

Instituições filantrópicas 
terão espaço no

Carnaval 2017 em Pinda

Prefeitura de Pinda recua 
e exonera vereador de 
cargo comissionado

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 instituições assisten-
ciais de Pindamonhanga-
ba podem participar do 
Carnaval Solidário 2017. 
Estão disponíveis quatro 
vagas para a comercializa-
ção de alimentos, bebidas 
e adereços carnavalescos, 
no Festival de Marchinhas 
e Matinês, que serão reali-
zadas no Largo do Quartel.
Para participar, é neces-
sário realizar a inscrição 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, de 23 a 30 de 
janeiro, das 8 às 17h. De-
verão constar do pedido: 
cópia do documento do 
responsável pela entidade; 
Comprovante de inscrição 
e registro na Prefeitura 
Ex.: CMAS, CMDCA e 
CMI; Cópia do compro-
vante de endereço da enti-
dade; Requerimento devi-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba exonerou Fa-
bricio Grasnele Galvão 
Velasco, o Fabricio Enfer-
meiro, vereador mais vota-
do de Tremembé, do cargo 
comissionado de diretor 
de Assistência e Atenção 
Básica de Saúde e Vigi-
lância Epidemiológica. A 

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. 

damente preenchido, a ser 
retirado no Setor de proto-
colo, constando todos os 
produtos a serem comer-
cializados. Será aceita so-
mente uma inscrição por 
instituição.
O sorteio das vagas será 
aberto ao público, reali-
zado mediante a presença 
dos interessados, no dia 3 
de fevereiro, no auditório 
da Prefeitura, às 15 horas.
 A entrega das licenças 
será de 8 a 10 de fevereiro, 
das 8 às 17 horas, median-
te comprovante da enti-
dade, no Setor de Atendi-
mento da Prefeitura. As 
instituições filantrópicas 
estão isentas de taxas de 
cobrança.
Arrecadação de alimentos
Além dos espaços dispo-
nibilizados para as insti-

portaria de nomeação foi 
publicada nesta quinta-fei-
ra (25). No início da noite, 
a administração informou 
que ele foi exonerado.
Fabricio, que é enfermei-
ro, pretendia acumular as 
duas funções: de vereador 
em Tremembé e de agente 
comissionado em Pinda, o 
que renderia a ele um sa-
lário superior a R$ 16 mil. 
Para isso, ele afirmou estar 
amparado na legislação 
das duas cidades.
Juristas ouvidos ficaram 
divididos quanto a pos-
sibilidade, já que o usual 
seria o servidor público  
se licenciar do cargo para 
cumprir um mandato - 
contudo isso dependeria 
da análise das leis orgâ-
nicas de cada cidade. Elas 
falam que o servidor pú-

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.

tuições, a Prefeitura fará, 
ainda a arrecadação de ali-
mentos durante o Carna-
val Solidário 2017. Muitos 
blocos já estão aderindo, 
como o Bloco das Dondo-
cas e os Amigos do Ter-
reirão, que já estão solici-
tando a doação de 1 kg de 
alimento para seus foliões 
e na compra dos abadás.
Também haverá pontos de 
entrega de alimentos du-
rante os eventos no Largo 
do Quartel e na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, que mais uma 
vez será transformada em 
Avenida do Samba. Todos 
os alimentos arrecadados 
serão encaminhados para 
o Fundo Social de Solida-
riedade, que destinará às 
instituições assistenciais 
cadastradas.  

blico deve se licenciar, 
mas levando em conta a 
ocupação de um cargo na 
mesma cidade. As leis não 
são específicas em relação 
a cargo em outro municí-
pio.
A justificativa do vereador, 
amparada em um parecer 
do jurídico da Câmara de 
Tremembé, é de que os 
horários das duas funções 
não seriam conflitantes.
Em Pinda, o horário de 
trabalho de Fabricio seria 
das 8h às 17h. As sessões 
de Tremembé acontecem 
às sextas-feiras à noite.
A prefeitura não informou 
o motivo da exoneração. 
Durante o dia, o vereador 
afirmou ser legal a ocu-
pação dos dois cargos. À 
noite, após a informação 
de exoneração.
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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.

Pinda reúne base
e seleção principal

do judô

Desde a última semana, 
cerca de 300 judocas da 
base da seleção brasileira 
estão treinando no hotel 
Colonial Plaza, em Pinda-
monhangaba. O evento é 
organizado pela Confede-
ração Brasileira de Judô e 
inclui o ‘Meeting de Base’ 
- uma competição que visa 
ranquear atletas para defi-
nição dos oito melhores do 
Brasil para participar dos 
treinamentos com a Se-
leção Brasileira e iniciar 
o ciclo olímpico visando 
as olimpíadas de Tóquio 
2020 e também os Jogos 
de 2024.
Os combates ocorreram na 
quinta-feira (19), mesmo 
dia em que aconteceram 
o credenciamento e o sor-
teio das chaves do Júnior 
(Sub 21). As lutas do Sub 
21 começaram na sexta-
feira (20).
Esta semana, a base do 
judô recebeu os atletas 
da equipe principal - in-
cluindo a campeã olímpica 
e mundial Rafaela Silva, 
para treinamentos até o 
próximo dia 28.
Depois da disputa da com-
petição nacional, começou 
o Treinamento de Campo. 
Os atletas do Sub 18 fica-
ram até dia 23. Os do Sub 
21 continuam com as ati-
vidades até o dia 28, em 
conjunto com a seleção 
principal, durante os últi-
mos cinco dias.
Ao todo, são judocas de 
23 Federações Estaduais 
de todo o país. São Paulo 
é a federação com maior 
número de inscritos, com 
103 atletas, seguido de Rio 

de Janeiro, com 25 atletas, 
e Rio Grande do Sul, com 
23.
O gestor técnico das equi-
pes de base, Marcelo Te-
otônio, explicou que os 
treinamentos envolvem 
atletas da base e que terão 
acesso aos judocas da equi-
pe principal, bem como da 
comissão técnica. “O ob-
jetivo é a transição para a 
equipe olímpica brasileira. 
O time do Brasil para as 
Olimpíadas de Tóquio, em 
2020, será formado por 
atletas que estão na seleção 
principal hoje e por atletas 
que estão sendo avaliados 
aqui em Pindamonhanga-
ba”.
Este é o sonho de prati-
camente todos, como é o 
caso de Maria Taba, de 17 
anos, da categoria -52kg, 
da equipe de Manaus-AM.
Segundo ela, o evento é 
fundamental para os luta-
dores se habituarem com 
ao ritmo de competições. 
“Ganhamos muita experi-
ência e vamos acumulan-
do conhecimento. Além 
disso, é uma oportunidade 
para somarmos pontos no 
ranking nacional e obter-
mos vaga entre os atletas 
que vão para treinamento 
internacional. Nosso dese-
jo, sempre, é estar no gru-
po que vai para as Olimpí-
adas”.
Para o treinador do clube 
Pinheiros (São Paulo), Su-
mio Tsujimoto, o treina-
mento e o meeting forta-
lecem o esporte nacional. 
“Antigamente era valoriza-
da apenas a seleção princi-
pal. Hoje, a Confederação 

mudou o perfil e isso re-
flete nos resultados, no es-
porte e no desenvolvimen-
to de cada atleta. Isso é um 
grande incentivo para os 
judocas, que daqui a al-
guns anos vão substituir 
os que hoje estão no time 
principal. Estão todos de 
parabéns”.
Na sexta-feira (20), o secre-
tário de Esportes, Everton 
Chinaqui de Souza Lima, 
acompanhou parte das ati-
vidades desenvolvidas no 
salão do hotel. Segundo o 
secretário, “receber os ju-
docas é muito gratificante 
para a cidade, pois serve 
de estímulo para atletas 
de todas as modalidades, 
sobretudo do judô - que é 
uma das escolinhas com 
maior procura em Pinda-
monhangaba”.
Além do quesito espor-
tivo, o evento traz bene-
fícios econômicos para a 
cidade, pois entre atletas, 
comissão técnica e equipe 
de apoio, o município deve 
receber cerca de 600 pes-
soas.
O secretário de Desen-
volvimento Econômico 
de Pindamonhangaba, 
Marcelo Martuscelli, des-
tacou outros ganhos. “A 
vinda dos atletas e co-
missão técnica fomenta 
ainda mais a arrecadação 
da rede hoteleira do mu-
nicípio, com geração de  
renda e manutenção 
dos empregos existen-
tes. Eventos deste por-
te também atraem  
patrocinadores e possibi-
litam a criação de novas 
parcerias”, finalizou.
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GCM intensifica ações 
em ruas de Taubaté

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté realiza ações 
de permanência em ruas 
da cidade a fim de garantir 
tranquilidade aos morado-
res dos bairros Jardim Ana 

Emília e Jardim do Sol, lo-
calizados próximos à Ro-
doviária Nova.
Agentes da guarda fazem 
ronda nos arredores de 
praças e permanecem nas 

ruas realizando aborda-
gens sociais. A população 
se sente mais segura e pró-
xima da guarda municipal, 
estreitando a relação entre 
ela e a comunidade.

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.
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Prefeitura realiza seletiva
para time de futebol
feminino em Taubaté

Prefeitura de Taubaté
define entrega de chaves 
do conjunto habitacional 

Novo Horizonte

Jovem é baleado nas 
costas em tentativa de 

homicídio em Tremembé

Mãe e filha são baleadas 
em assalto no Jardim 

Santana em Tremembé

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté rea-
liza nos dias 4 e 5 de fe-
vereiro, a seletiva para 
escolher as novas atletas 
que irão compor o time de 
futebol feminino da cida-
de em 2017. A avaliação 
será realizada no campo 
da CTI a partir das 14h. 

A Prefeitura de Taubaté 
definiu para o dia 31 de 
janeiro, às 9h, a entrega 
das chaves dos 864 con-
templados do conjunto ha-
bitacional Francisco Alves 
Monteiro, no Novo Ho-
rizonte, após negociação 
com o Banco do Brasil, 
gestor do empreendimen-
to.  A solenidade acontece 
na escola Madre Cecília, 
à Av. Franscisco Alves 
Monteiro, s/nº,  que fica 
próxima ao condomínio.
O empreendimento é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté, a Caixa Eco-
nômica Federal, como ges-
tora do Programa Minha 
Casa Minha Vida (Gover-
no Federal), Casa Paulista 
(Governo Estadual), e o 
gestor do empreendimen-
to, Banco do Brasil. Para 

Um jovem, de 26 anos, foi 
baleado nas costas após 
ser perseguido por um mo-
tociclista até a rua dos Lí-
rios, no bairro Flor do Vale 
em Tremembé, por volta 
das 22h30 deste domingo 
(29). A vítima permanece 
internada no Hospital Re-
gional em Taubaté.
Segundo a Polícia Militar, 

Mãe e filha foram baleadas 
na tarde deste domingo 
(23) ao sofrerem uma ten-
tativa de assalto no bairro 
Jardim Santana em Tre-
membé (SP). Os crimino-
sos queriam levar o carro 
da família, mas uma das 
vítimas reagiu. Ninguém 
foi preso.
A motorista, uma mulher 
de 48 anos, estava acom-
panhada da mãe, uma 
idosa de 70 anos, e da fi-
lha adolescente, quando 
foram abordadas por dois 
homens armados. A mu-
lher reagiu e foi balea-
da no rosto. A bala ainda 
acertou de raspão a perna 

Para participar as meninas 
terão que ter idade míni-
ma de 17 anos e deverão 
trazer no dia da seletiva o  
RG para inscrição no lo-
cal, além de estarem com 
vestimenta adequada para 
a prática da modalida-
de. A equipe de Taubaté 
irá disputar, em 2017, a 

fazer parte do programa 
habitacional do município 
é necessário ter registro no 
Cadastro Único do Gover-
no Federal.
Todos os beneficiários 
tiveram seus cadastros 
aprovados e atenderam to-
das as condicionalidades 
exigidas pelo Programa. 
Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 
até R$ 1.800 que vão pa-
gar a partir de 5% de sua 
renda ao Banco do Brasil, 
sendo que 3% das unida-
des são reservadas a ido-
sos e outras 3% às pessoas 
com deficiência.
São três condomínios com 
18 torres cada e 16 apar-
tamentos por torre; tota-
lizando 288 apartamentos 
em cada um. Todos os 

a vítima estava em uma 
moto com um amigo, de 
36 anos, quando voltavam 
para casa após comprar um 
lanche. O jovem conta que 
perceberam que estavam 
sendo seguidos e tentaram 
fugir, mas próximo a sua 
residência o ocupante da 
outra moto efetuou diver-
sos disparos.

da mãe dela.
Segundo a polícia, as três 
mulheres seguiam para 
uma festa no bairro quan-
do ao entrarem em uma 
rua próxima ao evento, a 
motorista reduziu a veloci-
dade para passar entre um 
caminhão e um carro que 
estavam estacionados. Ao 
passarem, dois homens sa-
íram de trás do caminhão 
anunciando o assalto.
Na ação, eles pediram que 
elas descessem do carro, 
mas a motorista reagiu 
e acelerou o veículo. Ao 
reagir, um dos assaltantes 
atirou nela, que foi atin-
gida na boca. A mesma 

Copa Paulista, o Cam-
peonato Paulista, os Jo-
gos Regionais e os Jogos  
Abertos. Mais informa-
ções pelos telefones: (12) 
99117-1076/ (12) 97402-
9636. O campo da CTI 
fica na rua José Roberto 
Bueno de Matos, 166, Vila 
Edmundo.

apartamentos possuem 
50 m², com sala, 2 quar-
tos, 1 banheiro, cozinha 
e área de serviço. O local 
também conta com play-
ground, área de lazer com 
churrasqueira, quadra po-
liesportiva e garagem.
A atual gestão já entregou 
no bairro do Barreiro 108 
unidades habitacionais 
(Conjunto Habitacional 
Benedito Capelleto), e 
mais 320 (Conjunto Habi-
tacional Sérgio Lucchiari).
Em 2013 foram entre-
gues 62 moradias no  
Quinta das Frutas. Além 
disso, outras 832 unida-
des estão em construção 
no Vista das Palmeiras no 
Barranco, e mais 640 uni-
dades já estão pré-aprova-
das para a região do Quin-
ta das Frutas.

Os tiros de arma de 
fogo acertaram as cos-
tas do jovem, que esta-
va na garupa da moto.  
O condutor não foi atingi-
do. O resgate foi aciona-
do e encaminhou o jovem 
para o pronto-socorro do 
Hospital Regional, em 
Taubaté. A Polícia Civil 
vai investigar o caso.

bala ainda atingiu a mãe 
da motorista. O tiro acer-
tou a perna da idosa de 
raspão. Depois do dispa-
ro, elas conseguiram fu-
gir. Mesmo ferida, a idosa, 
mãe da vítima atingida na 
boca, dirigiu até o pronto-
socorro, onde elas foram 
socorridas. Uma delas foi 
transferida para o Hospital 
Regional, onde permanece 
internada. Os criminosos 
roubaram uma motocicleta 
que estava estacionada na 
rua e conseguiram fugir. 
A polícia trabalha na iden-
tificação dos envolvidos, 
mas até o momento nin-
guém foi preso.

Aulas na Rede Municipal terão início
dia 6 de fevereiro em Pinda

Mais de 12 mil alunos  serão 
recebidos nas 39 escolas mu-
nicipais e 18 Cmeis - centros 
municipais de Educação In-
fantil - de Pindamonhanga-
ba, no dia 6 de fevereiro. As 
unidades educacionais esta-
rão prontas para recepcionar 
e acolher todas as crianças 
com muito carinho.
Enquanto o retorno às aulas 

não acontece, estão abertas as 
matrículas para o EJA - Edu-
cação de Jovens e Adultos 
- que conta atualmente com 
salas nas escolas municipais 
Manoel César Ribeiro (San-
tana) e Madalena Caltabiano 
(Araretama). Para se inscre-
ver, o interessado precisa ir 
até a sede da Secretaria de 
Educação e apresentar RG e 

comprovante de residência.
Os processos de transferên-
cias de alunos da Rede Muni-
cipal como um todo também 
está em andamento e podem 
ser feitas na Secretaria de 
Educação e nas duas secreta-
rias descentralizadas, locali-
zadas nas escolas municipais 
Elias Bargis, no Araretama, 
e Mário de Assis César, em 

Moreira César.
A respeito da demanda para 
os Cmeis, a Secretaria de 
Educação informa que é ne-
cessário aguardar o retorno 
das aulas, em fevereiro, por-
que já existe lista de espera.
No caso de matrículas novas 
para escolas e cmeis (cre-
ches), é necessário apresen-
tar os seguintes documentos 

na Secretaria de Educação: 
xerox da certidão nascimento  
legível, carteira de vaci-
na atualizada, compro-
vante de endereço em 
nome do responsável,  
cartão bolsa família  
(se tiver) e duas fotos 3x4. 
No caso de transferência, são 
todos esses documentos, e 
mais o documento original 

de transferência da escola 
original.
A Rede Municipal aceita 
crianças de zero a três anos 
para os Cmeis e a partir de 
quatro anos para as escolas 
municipais.
A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura fica na 
Avenida Fortunato Moreira, 
173, centro. 


