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A GAzetA dos Municípios

Prefeito de Tremembé
recebe presidentes de

grêmios estudantis

Parabens Ilhabela
209 Anos!

Na tarde desta sexta feira   
o Prefeito Marcelo Vaque-
li recebeu em seu gabinete 
os alunos Gabriel Okubo 
Carius e Leonardo Lemes 
da Silva, presidentes dos 
grêmios estudantis das Es-
colas Amália Garcia Ribei-
ro Patto e Manuel Cabral 
respectivamente. O encon-
tro serviu para criação de 
uma parceria entre a Pre-
feitura e as escolas a fim 
de arrecadar fundos para 

A prefeitura espera rece-
ber de 200 mil pessoas 
durante os dias de festa de 
209 anos da cidade, hoje 
dia 03 de Setembro.  Além 
dos shows, a festa terá uma 
praça de alimentação, com 
barracas administradas por 
entidades sociais e escolas 
de samba do município. 
Um espaço para crianças, 
com brincadeiras, jogos, 
malabaristas e palhaços.
História: Ilhabela é um 
dos únicos município–ar-
quipélago marinho brasi-
leiro e está localizado no 
litoral norte do estado de 

participação dos alunos no 
Projeto “Jovens Protago-
nistas”. O projeto “Jovens 
Protagonistas”  foi criado 
com o objetivo de promo-
ver na escola o respeito à 
diversidade. Sua proposta 
utiliza metodologias pró-
prias e inovadoras, a fim 
de capacitar jovens tornan-
do-os seguros de suas prá-
ticas como protagonistas e 
facilitadores em oficinas 
de discussões sobre: Se-

São Paulo, microrregião 
de Caraguatatuba. A po-
pulação em 2010 era de 
28.196 habitantes, e a área 
é de 347,537 km², resul-
tando numa densidade de-
mográfica de 81,13 hab/
km². Possui uma das mais 
acidentadas paisagens da 
região costeira brasilei-
ra, com todas as caracte-
rísticas de relevo jovem. 
Com o aspecto geral de 
um conjunto montanhoso 
– formado pelo Maciço de 
São Sebastião e Maciço da 
Serraria, além da aciden-
tada Península do Boi –, 

xualidade, Álcool e outras 
Drogas; Bullying; Violên-
cia Cotidiana e Urbana; 
Identidade de Gênero (gê-
nero em que uma pessoa 
se identifica); Orientação 
Sexual; Homofobia; Ho-
mossexualidade; Universo 
LGBTs (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Travestis); 
Gravidez na Adolescên-
cia; Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis; HIV/
Aids e Discriminação.

a Ilha de São Sebastião se 
destaca como um dos aci-
dentes geográficos mais 
elevados e salientes do li-
toral paulista, tendo como 
pontos culminantes o Pico 
de São Sebastião, com 
1379 metros de altitude; o 
Morro do Papagaio, com 
1307 metros; e o Morro 
da Serraria, com 1285 me-
tros. Banhado pelo ocea-
no Atlântico, o município 
está localizado a 135 qui-
lômetros da capital e a 140 
quilômetros da divisa com 
o estado do Rio de Janeiro. 
Está situada um pouco ao 
sul do Trópico de Capri-
córnio, que passa sobre a 
cidade vizinha de Ubatuba.
Ilhabela também é uma 
das 65 cidades induto-
ras de turismo do país e 
destino de sol e mar do 
Estado de São Paulo.

XXXVII Feste está com
inscrições abertas em Pinda

A  37ª edição do Festi-
val Nacional de Teatro de 
Pindamonhangaba-Fes-
te estão com inscrições 
abertas. De acordo com 
a acrítica, o festival é um 
dos mais conceituados em 
todo o país e recebe ato-
res, diretores e grupos de 
várias regiões. O Festival 
será realizado de 9 a 23 de 
novembro. Segundo os or-
ganizadores, os grupos in-
teressados em se inscrever 
devem acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar no banner do 

Feste, para ter acesso ao 
regulamento e à ficha de 
inscrição, que pode ser 
preenchida via computa-
dor. Em seguida, a inscri-
ção deve ser impressa para 
ser enviada junto com o 
material necessário, para o 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura da Prefeitura.
Neste ano, o Feste home-
nageia os 20 anos do es-
petáculo teatral “A Barca 
do Inferno”, da Cia “Cadê 
Otelo?”, que foi um mar-
co para o movimento tea-
tral em Pindamonhangaba.

As inscrições seguem 
até o dia 30 de setembro.
Fonte: Prefeitura de 
P i n d a m o n h a n g a b a

Cinthya Rachel, a Biba do
Castelo Rá-Tim-Bum, é atração 

no 5º Festival de Literatura
Infantil de Monteiro Lobato

Os fãs do seriado Caste-
lo Rá-Tim-Bum, exibido 
pela TV Cultura na déca-
da de 90, terão a oportu-
nidade de conhecer uma 
de suas principais perso-
nagens. A atriz Cinthya 
Rachel que interpretou a 
Biba, amiga de Nino, Pe-
dro e Zequinha no progra-
ma de TV, será uma das 
atrações do 5º Festival de 
Literatura Infantil da ci-
dade de Monteiro Lobato.
O Castelo Rá-Tim-Bum 
foi um programa de televi-
são voltado para o público 

infanto-juvenil que seguia 
uma abordagem pedagógi-
ca. É considerado até hoje 
um dos melhores produ-
tos audiovisuais da histó-
ria da televisão brasileira.
Carreira literária: Além de 
atriz, Cinthya também é 
escritora e lançou em 2012 
o livro infantil “A Garota 
que queria mudar o mun-
do”, obra que retrata a vida 
de uma garotinha chamada 
“Bel” e que tem o sonho de 
mudar as coisas no planeta.
A participação de Cinthya 
Raquel será no dia 14 de 

setembro (domingo) às 
11h na Tenda Principal 
do 5º Festival de Litera-
tura Infantil, localizada 
na Praça Cunha Bueno 
em Monteiro Lobato. A 
autora falará sobre o li-
vro e sua carreira com 
as crianças. A participa-
ção do público é gratuita.
O Festival de Literatura 
ocorre entre 11 a 14 de 
setembro. Outras atrações 
compõe o evento, como a 
jornalista Míriam Leitão, o 
grupo Tiquequê e o cantor 
e compositor Toquinho.

Ilhabela/sp
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Atividade Delegada reduz 
criminalidade em Taubaté

Após completar um ano, 
a bem sucedida parceria 
entre Prefeitura Municipal 
e Polícia Militar oferece 
dados que comprovam a 
redução da criminalidade 
na cidade. Neste período, 
o efetivo, que teve início 
com 50 homens, aumen-
tou e hoje Taubaté conta 
com 150 policiais atuando 
em horário diferente ao 
que servem na corporação. 
A administração muni-
cipal adquiriu uma frota 
de 02 caminhonetes mo-
delo Amarok, 50 moto-
cicletas e 16 bicicletas e 
investe cerca de R$ 600 
mil no pagamento des-
ta mão de obra que atua 
na Atividade Delegada.
As modalidades criminais 
furto, roubo, furto e roubo 
de veículos foram mensu-
rados mês a mês e o levan-
tamento apontou queda 
no número dessas ocor-

rências, além de constatar 
que as regiões atendidas 
pela atividade delegada 
não registraram nenhum 
homicídio. No segundo se-
mestre de 2013, por exem-
plo, foram registrados 
84 furtos, 22 roubos, 08 
furtos de veículos e ape-
nas 01 roubo de veículo, 
o que corresponde a uma 
redução de 63,74% na so-
matória destes delitos no 
mesmo período de 2012.
Em um balanço mais deta-
lhado foi possível identifi-
car as principais ocorrên-
cias e apontar o resultado 
das operações. De julho de 
2013 a junho de 2014 fo-
ram realizadas 869 opera-
ções e, destas, os registros 
somam 63.374 pessoas 
abordadas, 31 flagrantes, 
38 pessoas presas em fla-
grante, 27 indivíduos pro-
curados e capturados, 150 
conduções ao DP, 28 atos 

infracionais, 13 adoles-
centes, 09 armas de fogo 
e 06 armas brancas apre-
endidas e 157 boletins de 
ocorrência registrados, 
isso sem considerar as 11 
ocorrências relacionadas 
ao tráfico, porte e uso de 
entorpecentes e operações 
ligadas ao trânsito, em 
que 11.270 veículos, en-
tre carros e motos, foram 
vistoriados, 11.266 con-
dutores abordados e 885 
autuados e 1.007 au-
tos de infração de trân-
sito urbano. Além dos 
67.575 estabelecimentos 
comerciais fiscalizados, 
123.765 atendimentos ao 
público em geral e 36.201 
mídias apreendidas.
Os números citados aci-
ma fora disponibilizados 
pela Secretaria de Estado 
dos Negócios da Seguran-
ça Pública, Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.
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Comunicado sobre
Processo Seletivo visando 

contratação de
desinsetizadores

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, Estado de São 
Paulo, torna público o 
comunicado 01 do Edital 
nº 02/2014 que trata da 
abertura de Processo Se-
letivo visando contratação 
temporária de excepcional 
interesse público de DE-
SINSETIZADORES, com 
as seguintes informações:
1º. DAS INSCRIÇÕES:
Ficam deferidas todas as 
inscrições efetuadas para a 
função de Desinsetizador, 
feitas nos dias 28 e 29 de 
agosto de 2014, das 9 às 12 
horas e das 13 às 16 horas.
2º. DO PROCES-
SO SELETIVO:
A prova do Processo Sele-
tivo será realizada no dia 
13 de setembro de 2014, na 

EMEF “Profª Maria Dulce 
David de Paiva”, situada 
na Rua Irai, 100, Parque 
das Fontes, Tremembé, 
Estado de São Paulo, com 
início às 9 horas e en-
cerramento às 12 horas.
3º. DA ABERTURA 
E DO FECHAMEN-
TO DO PORTÃO:
No dia da prova, 
13/09/2014, o portão de 
acesso da EMEF “Profª 
Maria Dulce David de Pai-
va”, situada na Rua Irai, 
100, Parque das Fontes, 
Tremembé, Estado de São 
Paulo, será aberto impre-
terivelmente às 8 horas 
e 15 minutos e fechado 
às 8 horas e 45 minutos.
4º. DO ACESSO AO 
LOCAL DA PROVA:
O candidato que não che-
gar até às 8 horas e 45 

minutos, no dia da pro-
va, 13/09/2014, na EMEF 
“Profª Maria Dulce Da-
vid de Paiva”, situada 
na Rua Irai, 100, Parque 
das Fontes, Tremembé, 
Estado de São Paulo, 
não terá acesso ao lo-
cal, em hipótese alguma.
5º. DA OBRIGATORIE-
DADE DO CANDIDATO:
O candidato deverá es-
tar munido, obrigatoria-
mente, no dia da prova, 
13/09/2014, de caneta 
esferográfica azul ou pre-
ta, lápis preto, borracha, 
ficha de inscrição e docu-
mento oficial com foto.
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Tremembé, 1º de setem-
bro de 2014. José Már-
cio Araújo Guimarães
Secretário de Saúde

Servidores da Secretaria
de Saúde de Tremembé recebem

orientações para melhorar
agendamentos de consulta

A Diretora Técnica I 
do Núcleo de Regula-
ção da DRS XVII Valé-
ria Santos se reuniu no 
último dia 26 de agosto 
com servidores técnicos 
do Setor de Regulação, 
Enfermeiros, Coordena-
dores do Pronto Atendi-
mento,  funcionários do 

setor administrativo da 
saúde, atendimento do 
Centro de Saúde, Coor-
denador de Saúde Fa-
bricio Galvão e com o 
Secretário de Saúde de 
Tremembé  José Már-
cio Araujo Guimarães.
O encontro serviu para 
levar aos servidores mu-

nicipais orientações e es-
clarecimentos para me-
lhorar o aproveitamento 
dos agendamentos de 
consultas e exames de 
média e alta complexida-
de junto aos prestadores, 
através do Sistema CROSS, 
cujos resultados já são no-
tórios junto a população.

Escola do Trabalho da Estiva 
têm vagas para quatro cursos 

profissionalizantes

Câmara de Taubaté abre
inscrições para concurso 

Educador do Ano

A Escola do Trabalho da 
Estiva, para este mês de 
setembro, está com inscri-
ções abertas para quatro 
cursos de qualificação pro-
fissional. Esses cursos são 
gratuitos e o aluno pode 
receber certificado num 
curto espaço de tempo.
Para se inscrever, o inte-
ressado deve comparecer 
à unidade na data marcada 
para o curso de sua escolha. 
É necessário apresentar 
cópias dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF e com-
provante de endereço.   O 
preenchimento das vagas é 
por ordem de chegada, e o 

A Câmara de Tauba-
té receberá de 1º a 30 de 
setembro as inscrições 
para o concurso Educa-
dor Taubateano do Ano, 
para premiar o professor 
que tenha se destacado 
na sala de aula, seja da 
rede pública ou particular.
Os trabalhos desenvolvi-
dos em grupo devem ser 
inscritos em nome de ape-
nas um dos integrantes, 
mencionando os demais 
professores participantes.
A inscrição deverá ser 
feita na Secretaria da Câ-

horário de atendimento ao 
público é das 8h às 21h30.
Confira abaixo os cur-
sos disponíveis, requi-
sitos, data da inscri-
ção e início das aulas:
FUNILEIRO DE 
BRILHO: 15 vagas
(Certificado pelo SENAI)
Requisitos: Idade a par-
tir de 16 anos e Ensino 
Fundamental concluído
Inscrição: Aberta
Início das aulas: 17/09
DIGITAÇÃO: 21 vagas
Requisitos: Idade a par-
tir de 14 anos, cursan-
do Ensino Fundamental
Inscrição: 05/09

mara, de segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 18h. A 
ficha de inscrição deve 
ser solicitada pelo e-mail 
c e r i m o n i a l @ c a m a r a -
taubate.sp.gov.br ou edu-
cadortaubateano@gmail.com.
A seleção dos trabalhos 
recairá a uma comissão 
julgadora, composta por 
membros da Comissão 
de Educação da Câmara 
e representantes da Se-
cretaria de Educação, da 
Diretoria Regional de 
Ensino, do Departamen-

Início das aulas: 22/9
MONTAGEM E MA-
NUTENÇÃO DE 
MICRO: 7 vagas
(Certificado pelo SENAI)
Requisitos: Idade a partir 
de 16 anos, Ensino Fun-
damental concluído e pos-
suir Informática Básica
Inscrição: 10/09
Início das aulas: 26/09
ELETRICISTA INS-
TALADOR: 16 vagas
(Certificado pelo SENAI)
Requisitos: Idade a partir 
de 18 anos e ter concluí-
do o Ensino Fundamental
Inscrição: Aberta
Início das aulas: 02/09.

to de Pedagogia da Uni-
versidade de Taubaté, do 
Conselho Municipal de 
Educação, das escolas par-
ticulares e um profissio-
nal da área de educação.
A entrega do diploma ao 
vencedor acontecerá em 
outubro, no plenário da 
Câmara. As demais re-
gras para apresentação do 
trabalho estão descritas 
no Decreto Legislativo 
nº 253/2008, disponível 
para consulta no site da 
prefeitira de Taubaté no 
www.taubate.sp.gov.br
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Meninas de 11 a 13 
anos devem receber

segunda dose da
vacina contra HPV

Prefeitura forma 2ª turma 
do Ubatuba Qualifica

O Ministério da Saúde 
confirma que, a partir de 
hoje (1º de setembro), me-
ninas entre 11 a 13 anos - 
que já receberam a primei-
ra dose da vacina contra 
o papiloma vírus humano 
(HPV) - devem receber a 
segunda dose. A segunda 
dose será ministrada nas 
escolas públicas e particu-
lares e também em unida-
des de saúde. O Ministé-
rio da Saúde apontou que 
mais de 4,3 milhões de 
meninas nessa faixa etária 
já receberam a primeira 
dose em março deste ano. 
De acordo com o MS, a se-

Alunos foram diplomados 
nos cursos de artesanato 
ecológico, artesanato em 
bolsas, corte de cabelo e 
grafite. A Secretaria Mu-
nicipal de Cidadania e 
Desenvolvimento Social 
de Ubatuba entregou no 
último sábado os diplomas 
para 69 alunos da segunda 
edição do Programa Uba-
tuba Qualifica. O evento 
aconteceu no auditório da 
EM José de Anchieta e os 
alunos foram diplomados 
nos cursos de artesanato 
ecológico, artesanato em 
bolsas, corte de cabelo 
e grafite.  Na abertura da 
solenidade, o secretário 
Ronaldo Santos felicitou 
os presentes em nome do 

gunda dose da imunização 
é essencial para garantir a 
proteção contra o HPV. A 
vacina protege contra qua-
tro subtipos do HPV (6, 
11, 16 e 18). Os subtipos 
16 e 18 são responsáveis 
por 70% dos casos de cân-
cer de colo de útero, en-
quanto os subtipos 6 e 11 
respondem por 90% das 
verrugas anogenitais. Para 
receber a segunda, basta 
apresentar o cartão de va-
cinação ou documento de 
identificação. A terceira 
dose será aplicada cinco 
anos após a primeira. O 
programa de vacinação do 

prefeito Mauricio e desta-
cou que a qualificação pro-
fissional é o maior legado 
que a prefeitura pode ofe-
recer aos munícipes.  “A 
preparação e a capacitação 
fortalecem a possibilidade 
de inserção no mercado de 
trabalho e de geração de 
renda, seja por iniciativa 
individual ou através do 
sistema cooperativo. O co-
nhecimento é algo que nin-
guém pode nos tirar”, disse 
Santos. Formanda em ar-
tesanato ecológico, Eliete 
Rosa Ribeiro afirmou que 
o curso vai melhorar bas-
tante a sua vida. “Além de 
trabalhar posso ensinar os 
outros”, disse Rosa.  Para 
Hely Silveira dos Santos, 

Ministério da Saúde prevê 
que em 2015, sejam imu-
nizadas meninas de 9 a 11 
anos e, em 2016, a vacina 
atenda meninas de 9 anos. 
O ministério reforçou a 
importância do uso do pre-
servativo como proteção 
contra as demais doenças 
sexualmente transmissí-
veis e da realização do 
exame conhecido como 
papanicolau em mulhe-
res a partir dos 25 anos. 
Meninas que ainda não 
tomaram a primeira dose 
também podem procurar 
os postos de saúde. Infor-
mações da Agência Brasil

o artesanato ajuda a com-
bater a solidão e propor-
ciona renda. “Aprendi a 
transformar coisas simples 
em objetos de arte”, pon-
tuou Santos.Já Leila Maria 
Gil Almeida agradeceu o 
prefeito pela oportunida-
de. “Foi muito importante 
estudar. O curso vai pro-
porcionar trabalho e ren-
da para minha família”, 
comemora. Formando 
em grafite, Sergio Rossi 
considera que o curso foi 
gratificante por ter sido 
ministrado por um artista 
de renome como o Bonga. 
“Agradeço ao secretá-
rio Ronaldo e ao prefei-
to Maurício pela opor-
tunidade”, concluiu.

Prefeito de Tremembé
consegue áreas para a

cidade

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Marcio de Araujo Guima-
rães se reuniu na manhã 
desta quarta feira com o 
Secretário de Adminis-
tração Penitenciária do 
Estado de São Paulo Lou-
rival Gomes para cobrar 
a doação de duas áreas 
pertencentes à respectiva 
pasta.  Na ocasião, o pre-

feito municipal apresen-
tou o projeto que inclui 
pólo industrial, creche e 
casas populares que serão 
construídos em áreas que 
poderiam se transformar 
em presídios no futuro.
Decorrente deste encon-
tro, o Secretário de Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado de São Paulo Lou-
rival Gomes já deu anda-
mento no processo de do-

ação e publicará em breve 
um decreto de permissão e 
uso imediato das áreas, em 
seguida será encaminha-
do o Projeto de Lei para 
permitir a efetiva doação.
- Área 1 com 59.978,99 
m²  e 363.924,15 m²
- Área 2 com 18.729,89 
m², constituída de parte 
do imóvel da Penitenciá-
ria Feminina “Santa Ma-
ria Eufrásia Pelletier”. 

Batalhão Borba Gato
comunica Aviso de Licitação
O 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate “Batalhão 
Borba Gato”,  com sede em 
Pindamonhangaba, comu-
nica o Pregão Eletrônico 

Nº 04/2014 para aquisição 
de material de Expedien-
te, limpeza e Informática.
A data da Sessão Pública é 
11 de setembro de 2014 - 

09: 30 (nove horas e trinta 
minutos - horário de Bra-
sília) A retirada do Edital e 
pelo endereço eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br


