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A GAzetA dos Municípios

Taubaté inicia ADL
de primavera

Unidades prisionais ganham 
abrigos para animais

Unidades de ESF duplicam 
atendimentos no

segundo quadrimestre

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté iniciam 
a Análise de Densidade 
Larvária (ADL) de pri-
mavera para verificar os 
índices de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti.
Durante a ADL são cole-
tadas amostras em 6.000 
imóveis escolhidos alea-
toriamente nas 10 regiões 
da cidade (600 imóveis 
por região). Os resultados 
obtidos geram o IB (Índi-
ce Breteau), 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 transmis-
são da dengue, além da 
zika, chikungunya e febre 
amarela. Também são ve-
rificados os tipos de reci-
pientes em que as larvas 
foram encontradas.
A ADL de inverno atin-
giu 1,3 ponto no IB. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 há 
risco de epidemia.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e conscientização 
da população são essen-
ciais neste momento, já 
que cabe às famílias o 
combate aos criadouros 
do mosquito.
Taubaté chegou à primei-
ra quinzena de setembro 
com 193 casos positivos 
de dengue, dos quais 157 
autóctones e 36 importa-
dos. 
No mesmo período do ano 
passado foram 51 casos 
(41 autóctones e 10 im-

Uma iniciativa inédita no 
Estado de São Paulo co-
meçou a ser colocada em 
prática em duas unidades 
prisionais do Vale do Pa-
raíba. Reeducandos do 
regime semiaberto estão 
trabalhando em um canil 
e um gatil construídos no 
perímetro prisional, mas 
longe do espaço da car-
ceragem, para abrigar os 
animais domésticos em si-
tuação de rua de Taubaté.
Esta é uma parceria entre 
a Prefeitura de Taubaté, 
SAP (Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária), 
1ª Vara de Execuções Cri-
minais (VEC) da Comarca 
de Taubaté e o Conselho 
da Comunidade de Tauba-

Balanço da produção em 
saúde do segundo qua-
drimestre de 2019 indica 
aumentos significativos 
no número de atendimen-
tos a pacientes na Rede de 
Atenção Básica de Tauba-
té, com destaque para as 
unidades de Estratégia da 
Família (ESF), que dupli-
caram os indicadores no 
período.
De acordo com o balanço 
divulgado pela Secreta-
ria de Saúde, entre maio 
e agosto deste ano, as 29 
equipes de ESF distribu-
ídas em 21 unidades de 
Taubaté realizaram um to-
tal de 377.756 atendimen-
tos. 
Isto represen-
ta um crescimento de                                        
105,59% em relação ao 
segundo quadrimestre de 
2018.

portados). Não há casos de 
chikungunya, zika e febre 
amarela.
Áreas a serem monitora-
das pela ADL
Área 1
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, Jar-
dim Garcez, Comerciários 
II, Esplanada Santa Te-
rezinha, Esplanada Santa 
Helena, Conj. Hab. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Parque Planalto, Parque 
Ipanema, Canuto Borges, 
Jardim das Hortênsias, 
Recanto dos Coqueirais, 
Jardim Rezende, Vila Al-
bina e Jardim Santa Cata-
rina
Área 3
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Bairros: Distrito Una, 

té. O convênio para o de-
senvolvimento do projeto 
foi assinado em maio do 
ano passado e as ativida-
des começaram em agos-
to.
Abrigos
Um canil com capacidade 
para 200 cães foi constru-
ído na Penitenciária “Dr. 
Tarcizo Leonce Pinheiro 
Cintra”, a P-1 de Tremem-
bé. Já o Centro de Deten-
ção Provisória “Dr. Félix 
Nobre de Campos”, o CDP 
de Taubaté, dispõe agora 
de um gatil com capacida-
de para até 50 gatos.
Ambos os abrigos contam 
com espaços coletivos e 
individuais, áreas para va-
cinação, banho, tosa e de-

Já os 33 Postos de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico (Pamos) de 
Taubaté tiveram aumento 
de 18,23%, chegando a 
438.286 atendimentos no 
segundo quadrimestre de 
2019.
Entre os fatores que le-
varam a este crescimento 
estão a migração cada vez 
maior de pacientes para 
a rede pública de saúde, 
além do fortalecimento de 
campanhas, ações preven-
tivas e educativas.
As unidades de ESF, por 
exemplo, promoveram 
no início deste ano um 
recadastramento das fa-
mílias atendidas em cada 
uma das unidades. Os da-
dos atualizados indicam 
que existem em Taubaté 
29.750 famílias atendidas 
pelos ESFs, o que totaliza 

Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas

pósito de materiais.
O objetivo é o de oferecer 
apoio ao Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ) 
de Taubaté e proporcionar 
a ressocialização dos in-
ternos por meio do contato 
e cuidado com os animais.
Os detentos passam por 
curso de banho e tosa e 
aprendem técnicas nos 
cuidados dos bichos, que 
serão vacinados, vermifu-
gados e castrados e esta-
rão disponíveis para ado-
ção em feiras organizadas 
com entidades parceiras.
As atividades contemplam 
12 reeducandos no manejo 
dos animais nos dois pre-
sídios envolvidos com o 
projeto.

101.150 pessoas cadastra-
das.
As unidades de ESF, que 
trabalham com foco na 
promoção da saúde e 
prevenção de doenças, 
mantém um cadastro de 
imagens dos agentes co-
munitários de saúde. As 
imagens estão disponíveis 
para conferência da popu-
lação dentro do link http://
www.taubate.sp.gov.br/
unidadesdesaude/.
Atendimentos da Rede de 
Atenção Básica
ESF
2º quadrimestre de 2018 – 
183.734
2º quadrimestre de 2019 – 
377.756
Pamos
2º quadrimestre de 2018 – 
370.697
2º quadrimestre de 2019 – 
438.286
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia 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 a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça 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.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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Taubaté Veste Rosa contra 
o câncer de mama

Taubaté inicia uma série 
de atividades nas unida-
des de saúde para mar-
car o “Outubro Rosa”. A 
campanha “Taubaté Veste 
Rosa” prevê atividades 
educativas como palestras 
e orientações, distribuição 
de material educativo, e 
exames para rastreamen-
to do câncer de mama e 
colo do útero. Durante 
esse mês, uma iluminação 
especial também será ins-
talada no Cristo Redentor, 
Prédio da CTI, Palácio do 
Bom Conselho e na Secre-
taria de Saúde de Taubaté.
Até o dia 31 de outubro, as 
unidades básicas promo-
verão mutirões de coleta 
de preventivo, além de 
exames físicos de mama 
e solicitação de mamogra-
fia. As mulheres devem 
procurar antecipadamente 
suas unidades de referên-
cia para verificar o crono-
grama de atividades. Para 
participar da campanha 

é preciso levar RG, CPF, 
cartões SIM e SUS.
Conforme dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
Taubaté possui 30.626 
mulheres entre 50 e 69 
anos, faixa etária de maior 
risco para o desenvolvi-
mento do câncer de mama. 
Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca) 
e o Ministério da Saúde, 
anualmente metade des-
sas mulheres deve realizar 
o exame de mamografia. 
Em 2018, 11.810 mulhe-
res realizaram esse exame 
de rastreamento, número 
que aumentou em relação 
ao ano anterior (6.800) 
graças às campanhas e 
buscas ativas dessa popu-
lação de risco. Em relação 
ao câncer de colo do úte-
ro, as mulheres entre 25 
e 64 anos estão na faixa 
etária de maior risco para 
desenvolvimento da doen-
ça. A recomendação é que 

o exame seja realizado 
a cada três anos. No ano 
passado, 13.922 mulheres 
realizaram o rastreamento, 
número que também au-
mentou em relação ao ano 
anterior (11.000).
Ainda sobre o câncer de 
mama, a expectativa é 
que a cada ano tenhamos 
cerca de 59 mil casos em 
todo o país. Em Taubaté, 
foram registradas pela Vi-
gilância Epidemiológica 
32 mortes por câncer de 
mama no ano passado. É 
preciso conscientizar so-
bre a importância da re-
alização dos exames na 
frequência adequada para 
detecção precoce do cân-
cer e melhor prognóstico. 
Quando a descoberta se dá 
no início, a chance de cura 
é muito maior. Os exames 
para diagnóstico estão dis-
poníveis na rede básica de 
saúde e podem ser solici-
tados pelo médico ou en-
fermeiro.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 106, Termo nº 7080
Faço saber que pretendem se casar REGIANE MERCURY e RAQUEL CLAUDIA DOS REIS, 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 15 
de março de 1990, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e domiciliado na Rua Projetada A, nº 75, Água 
Quente, Taubaté/SP, CEP 12071-831, Conjunto Habitacional Humberto Passarelli, filha de RENÊ MERCURY, de 77 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 15 de setembro de 1942, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MA-
RIA AMANCIO, falecida em Taubaté/SP na data de 05 de agosto de 2017. Ela é natural de São José dos Campos-SP, nascida 
em 02 de agosto de 1972, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua das Calêndulas, nº 
315, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOSE JORGE DOS REIS, falecido em Taubaté/SP na data de 
04 de julho de 2000 e de ANA DE SOUZA REIS, de 65 anos, natural de Campos Novos de Cunha/SP, nascida na data de 13 
de agosto de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 105, Termo nº 7079
Faço saber que pretendem se casar FÁBIO JÚNIOR OLIVEIRA GOMES e ALINE ISABELA DA SILVA BENTO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Mundo Novo-BA, nascido em 05 de outubro de 1990, de profissão motorista de aplicativo, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Estrada Sete Fazenda Conquista, nº 1146, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
FLAVIANO DE SOUZA GOMES, falecido e de IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, de 55 anos, natural de Baixa Grande/
BA, nascida na data de 01 de dezembro de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Guarulhos-SP, 
nascida em 12 de abril de 1995, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Quatro, nº 
632, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de FERNANDO SOARES BENTO, natural de Recife/PB e de 
DIJANEIDE PAULA DA SILVA, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Lixeiras subterrâneas do 
centro começam a funcionar

Matrículas para alunos da educação 
infantil e fundamental

abrem este mês em Pinda

Festival reúne crianças e
jovens das escolas de esportes 

de Pindamonhangaba

Começou a funcionar nes-
ta segunda-feira, dia 30 de 
setembro, a estação com 
lixeiras subterrânea na 
praça Dom Epaminondas, 
altura da rua Sacramen-
to, centro de Taubaté. Os 
contêineres têm capacida-
de para 2,8 toneladas de 
lixo. A estação da praça 
Dom Epaminondas conta 
com quatro lixeiras verdes 
para reciclagem e três li-
xeiras azuis para resíduos 
sólidos comuns. Agentes 
de educação ambiental es-

A Rede Municipal de En-
sino de Pindamonhanga-
ba informa as datas para 
as matrículas para alunos 
da Educação Infantil (Pré 
I e II) e 1° ano do Ensino 
Fundamental. A oportu-
nidade vale apenas para 
alunos que estão fora da 

No último fim de semana, 
aconteceu a última etapa 
do Festival de Esportes da 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba). O 
objetivo é reunir crianças 
e jovens de 5 a 17 anos de 
diferentes localidades da 
cidade para promover um 
“intercâmbio esportivo”.
O festival que começou 
no dia 21 de setembro du-
rou até o último domingo 
(29), contando com mais 
de dois mil praticantes 
de diversas modalidades 
inscritos. O evento juntou 
os alunos das escolas de 
esportes dos ginásios do 
Araretama, Cidade Nova, 
Juca Moreira, Pai João, 
Quadra Coberta, Alto Ta-
baú, “Raquelzão”, além 
do Centro de Treinamen-
to Luis Caloi, centros es-
portivos “João do Pulo” 
e também do Clube de 
Xadrez. De acordo com 
informações dos organiza-
dores, foi uma verdadeira 
festa com diversas mo-
dalidades, locais e muita 
gente envolvida, em que 
teve grande participação 

tão fazendo campanhas de 
orientação quanto ao uso 
correto das lixeiras. A uti-
lização do sistema subter-
râneo de contêineres evita 
o contato da população 
com o lixo, elimina odores 
indesejados e poluição vi-
sual, além de ocupar pouco 
espaço externo e facilitar a 
coleta seletiva do resíduo. 
Elimina os sacos de lixos 
rasgados por animais ou 
catadores informais, reduz 
a proliferação de insetos e 
animais transmissores de 

escola. Para aqueles que 
já estão na rede municipal, 
basta os responsáveis rea-
lizarem as rematrículas.
As matrículas para se in-
gressar no 1º ano podem 
ser realizadas via site da 
Prefeitura, no período de 
7 a 31 de outubro. Já as 

dos alunos e dos pais que 
lotaram os centros espor-
tivos e ginásios da cidade.
O secretário de Esportes, 
Antônio Macedo Giudice, 
declarou em rede social o 
seu agradecimento ao pre-
feito, Isael Domingues, 
pelo apoio e confiança 
dados à Secretaria de Es-
portes. Ele aproveitou o 
momento também para 
enfatizar a importância da 
família no apoio da prática 
esportiva, além de desta-
car o empenho dos funcio-
nários da Semelp.
O Festival de Espor-
tes 2019 contou com as 
modalidades: futebol, 
taekwondo, atletismo, vô-
lei, basquete, futsal, gi-
nástica rítmica, handebol, 
judô capoeira e tênis de 
mesa, além das crianças 
mais novas que fazem a 
iniciação esportiva.
“O nosso festival teve uma 
abertura magnífica e mui-
to marcante. A sensação é 
de missão cumprida! Fica-
mos muito felizes com os 
dois fins de semana que 
movimentaram e envolve-
ram nossas crianças e ado-

doenças e protege o lixo 
das variações climáticas, 
evitando enchentes.
As primeiras lixeiras sub-
terrâneas foram instala-
das na região do Mercado 
Municipal de Taubaté. A 
capacidade total da esta-
ção do Mercado munici-
pal é de até 2,4 toneladas e 
são recolhidos diariamen-
te cerca de 2 toneladas de 
lixo, chegando a capacida-
de máxima aos finais de 
semana. A coleta é feita 
diariamente.

matriculas para a Educa-
ção Infantil (Pré I e II), 
no período de 21 a 31 de 
outubro. Para efetuar o ca-
dastro são necessários os 
documentos: comprovan-
te de endereço, carteira 
de vacinação atualizada e 
certidão de nascimento.

lescentes que são alunos 
das Escolas de Esportes.  
Foi muito bom, todo este 
envolvimento mostra mais 
uma vez que estamos no 
caminho certo”, declarou 
a gestora de Esportes da 
Semelp, Priscila Mateus.
Ela agradeceu, ainda, aos 
pais e aos profissionais 
da Secretaria de Esportes, 
aos alunos pelo envolvi-
mento e comprometimen-
to ao longo do festival e 
também aos setores da 
Prefeitura que estiveram 
envolvidos na organização 
do evento.
Aproximadamente, 3700 
alunos entre 5 e 17 anos 
estão inscritos nas esco-
las de esportes da Semelp, 
que têm como objetivo in-
centivar a prática esporti-
va entre os alunos, estimu-
lando hábitos saudáveis.
A Secretaria de Esportes 
enfatiza que as competi-
ções de natação, ginástica 
artística e xadrez, ainda 
irão acontecer no fim do 
mês de novembro, con-
forme o remanejamento 
estabelecido pelos organi-
zadores.
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Rede de proteção ao
suicídio é discutida na

Vila dos Afetos em Pinda

Ribeirão Grande receberá 
Unidade de Saúde em Pinda

Guarda Municipal: ações nas 
ruas trazem mais segurança 

para a população

Na última sexta-feira (29), 
a Vila dos Afetos, em Mo-
reira César, recebeu uma 
palestra sobre criação de 
redes de proteção à de-
pressão e ao suicídio. O 
momento foi viabilizado 
pela parceria da Secreta-
ria de Saúde de Pindamo-
nhangaba com o Fundo 
Social de Solidariedade.
A palestrante foi a psicó-
loga e professora univer-
sitária, Irma Moraes que 
buscou enfatizar os sinais 

Continuam as obras de 
construção da unidade de 
saúde ESF no Ribeirão 
Grande. A obra está sen-
do realizada com mão de 
obra própria da Prefeitura 
e atende a uma reivindica-
ção antiga dos moradores 
daquela região. De acordo 
com informações da Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento, o local terá toda 
a estrutura para um me-

A Guarda Civil Metropo-
litana (GCM) de Pinda-
monhangaba vem atuando 
fortemente com a ação de 
seus agentes nas ruas vi-
sando proporcionar maior 
sensação de segurança à 
comunidade. Composta 
atualmente com um efe-
tivo de cerca de 120 ho-
mens, a GCM vem sendo 
reestruturada pela atual 
gestão municipal com a 
presença de seus agentes 
no reforço do combate à 
criminalidade, atuando 
com forte parceria junto 
à Polícia Militar e Civil 
do município. Recentes 
Ações desenvolvidas pela 
GCM Nos últimos me-
ses diversas ações foram 
executadas, dentre elas: 
* Abordagem a suspeitos 
de posse de entorpecentes 
em praças e bairros em ge-
ral, * Presença de agentes 
apoiando eventos públicos 
como por exemplo no Par-
que da Cidade,  * Apoio 
em resgate a animal bra-
vo com riscos de ataque a 
munícipes, * Abordagem 
a indivíduos em atitude 
suspeita constatando que 
o mesmo estava sendo 
procurado pela Justiça, 
* Ação contra flanelinha 
acusado de prática de ex-
torsão na região central, * 
Atendimento em ocorrên-
cia de depredação e danos 
a prédio público, * Apoio 
em abordagem social a 
moradores de rua na Praça 
Emílio Ribas, * Apoio em 
abordagem social a ado-

de uma pessoa com qua-
dro depressivo que pode 
culminar em suicídio. 
Com o tema “falar é o me-
lhor remédio”, a intenção 
foi sensibilizar a popula-
ção para a causa.
De acordo com os organi-
zadores, o objetivo foi reu-
nir os líderes religiosos e 
de bairros para que sejam 
criadas redes de apoios e 
identificação a depressão, 
além de promover o enca-
minhamento adequado ao 

lhor acolhimento da popu-
lação, de maneira organi-
zada e efetiva. Recepção, 
consultórios, sanitários, 
sala de curativo e expurgo, 
sala de reuniões, área de 
serviço e depósito de ma-
teriais de limpeza são al-
guns dos setores do novo 
prédio. A previsão é que 
para a obra seja entregue 
no início do próximo ano. 
Além do posto do Ribei-

lescentes em praças pú-
blicas durante campanha 
de conscientização contra 
uso de álcool e drogas, * 
Aperfeiçoamento constan-
te com cursos promovidos 
por instituições especiali-
zadas como GIR Taubaté, 
* Fiscalização de trânsito 
em avenidas como Edu-
ardo Yassuda (anel viário 
próximo ao Castolira).
Reestruturação
Visando modernizar a atu-
ação da Guarda, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
promulgou uma nova le-
gislação regulamentando 
a ação dos guardas, que 
em breve poderão atu-
ar armados, deixando de 
operar apenas na seguran-
ça patrimonial. Os agentes 
foram consultados sobre a 
“migração” para essa nova 
modalidade de atuação da 
GCM e passaram por uma 
seleção de aptidão, exa-
mes psicológicos e ago-
ra receberão treinamento 
para atuar com armas de 
fogo. A Prefeitura está 
analisando os custos para 
dotar esses profissionais 
com os novos equipamen-
tos e munições. Melhorias 
implantadas para a Guar-
da Civil  . Implantação do 
Canil da Guarda Munici-
pal com apoio de dois cães 
treinados Implantação da 
Guarda Bike com moni-
toramento por bicicletas 
trazendo mais mobilidade 
Aquisição de uma nova 
Base Móvel, novas viatu-
ras, central de comunica-

CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial). É importan-
te destacar que aqueles pa-
cientes que são dependen-
tes químicos deverão ser 
encaminhados ao CAPS 
Ad. O evento contou, ain-
da, com um plantão “Tira 
Dúvidas” com as psicólo-
gas: Rebeca de Carvalho 
Rodrigues e Jenifer Silva 
Rodrigues, ambas aten-
dem em Moreira César 
no consultório “Humana-
mente Psicologia”.

rão Grande, várias regiões 
da cidade estão recebendo 
reforma ou construção de 
unidades de saúde, como o 
Crispim e o Jardim Eloy-
na, que têm previsão de 
inauguração ainda para 
este ano. As ações mos-
tram a preocupação da ad-
ministração municipal em 
oferecer uma melhor es-
trutura para o atendimento 
da saúde na cidade.

ção e uniformes.
O Comandante da Guarda 
Municipal é o funcionário 
Sandro Faria Alvarenga e 
a instituição atente na Rua 
José Anéas Rodrigues 215 
– Lotº Socorro ou pelo te-
lefone (12) 3644 7199.
Preocupação com a vida 
humana
Um dos pontos altos da fi-
losofia de uma guarda mu-
nicipal é sempre a preocu-
pação com a vida humana. 
Recentemente, em patru-
lhamento pela área central 
o GCM Minamisako e o 
GCM da Silva depararam 
com uma senhora em ati-
tude suspeita sobre o via-
duto central. Ao iniciar 
o diálogo com a senhora 
Minamisako percebeu que 
se tratava de uma tentativa 
de suicídio. “Ela passou 
seu corpo para o lado de 
fora da grade e disse para 
não chegar perto pois iria 
pular, quando fiz sinal 
para o meu colega a segu-
rar”, contou Minamisako.
Em ato de coragem, Da 
Silva segurou a senhora 
pela cintura, travando-
-a na grade e em seguida 
os guardas puxaram para 
área segura, imobilizando 
até a chegada de apoio e 
do SAMU, que a conduziu 
ao Pronto Socorro.
A ação acima envolveu o 
Comandante Sandro, Ou-
vidor Henrique e os guar-
das Evaldo, Nivio, Ma-
theus, Cícero e Cesarino, 
além dos agentes de trân-
sito Michel e Alberto.


