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A GAzetA dos Municípios

Taubaté realiza festival
gastrônico com participação 

de 32 restaurantes

Vacina contra dengue tem 
eficácia de 60,8%, mostra 

pesquisa

Semana do Trânsito
Pinda corre para
concluir Plano de

Mobilidade Urbana

Prefeito prestigia evento de 
lançamento do 1º Complexo

Industrial e Logístico
de Tremembé

Entre os dias 4 e 21 de 
setembro, acontece em 
Taubaté a 1ª edição do Fes-
tival Gastrômico. O even-
to terá a participação de 32 
restaurantes e bares da re-

Depois de 20 anos em de-
senvolvimento, a vacina 
contra a dengue em estágio 
mais avançado no mundo 
chegou à etapa final mos-
trando eficácia de 60,8% 
contra os quatro sorotipos 
da doença. Outro resulta-
do é que entre as pesso-
as que foram vacinadas 
e, mesmo assim, tiveram  
dengue, houve redução 
de 80,3% no número de 
internações com relação a 
quem não foi imunizado.
Segundo Sheila Homsani, 
gerente do Departamento 
Médico da Sanofi Pasteur, 

Em Pindamonhangaba, a 
Secretaria de Obras tem 
realizado diversas inter-
venções nas vias mais im-
portantes do município, 
que são aquelas que fazem 
a ligação do centro com 
os bairros. Uma ciclo-fai-
xa está sendo implantada 
desde o bairro Araretama, 
na zona oeste, que passará 
pela área central. Depois, 
seguirá até a zona leste 
passando pela Av. Fortu-
nato Moreira e se unirá à 
ciclovia - que está sendo 
construída na Rodovia 
Manoel César Ribeiro. O 
ponto final será nas proxi-
midades da Via Dutra, na 
Cidade Nova. Também as 
principais vias do centro 
recebem ciclo-faixas, em 
cumprimento à Lei de Mo-

Na tarde do último dia 
30, o prefeito Marcelo 
Vaqueli acompanhado do 
secretário municipal de 
assuntos jurídicos Marco 
Antônio Queiroz Moreira, 
participou do evento de 
lançamento do 1º CILO 
(Complexo Industrial e 
Logístico) de Tremembé. 
A solenidade aconteceu no 
local onde será construído 
o novo empreendimento e 
contou com a presença de 
diversos empresários que 

gião de Taubaté, Quiririm 
e Tremembé. Cada restau-
rante e bar participante do 
festival vai apresentar um 
prato em condições espe-
ciais, ou receitas típicas da 

laboratório responsável 
pela vacina, o estudo está 
concluído e agora os da-
dos serão consolidados 
para o pedido de registro à 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, para que 
possa ser comercializada 
no Brasil e, eventualmen-
te, ser incorporada à rede 
pública. A expectativa é 
que demore cerca de um 
ano para o registro sair. 
Em etapa anterior, feita 
na Ásia, a pesquisa havia 
mostrado eficácia de 88% 
contra o tipo hemorrágico 
da doença, considerado 

bilidade Urbana. A partir 
de abril do próximo ano, 
caberá aos municípios a ri-
gidez na jurisdição sobre as 
infrações de trânsito, o que 
vai envolver multas para 
quem desrespeitar as nor-
mas de circulação e con-
dutas estabelecidas. Mobi-
lidade Urbana - De acordo 
com a Lei 12.587/2012, 
os municípios brasileiros 
com mais de 20 mil ha-
bitantes têm até abril de 
2015 para apresentarem 
um Plano de Mobilidade 
Urbana sob pena de serem 
excluídos do recebimento 
de recursos orçamentários 
federais. A Semana Nacio-
nal do Trânsito será come-
morada no período entre 
18 e 25 de setembro. Em 
Pindamonhangaba, o De-

estão investindo na cidade.
O CILO já disponibili-
za mais de 40 lotes para 
empresas de pequeno, 
médio e grande porte, na 
Rodovia Amador Bue-
no da Veiga. São 199.710 
m² para construir galpões 
de estocagem, armaze-
nagem, distribuição ou 
produção preparados para 
atender indústrias dos 
mais variados segmentos.
O projeto tramitava desde 
o início de 2013 e, segundo 

região feitas de uma for-
ma única ou novas recei-
tas, criadas especialmente 
para o festival. Além da 
parte gastronômica, uma 
programação foi montada 
com apresentações musi-
cais ao ar livre nas ruas de 
Quiririm durante os fins de 
semana do festival. Tam-
bém acontecerá cursos de 
capacitação profissional 
para que trabalha no ramo 
e cursos de iniciação de 
vinhos. O 1º Festival Gas-
tronômico de Taubaté tem 
o patrocínio de Taubaté 
Veículos, Franco Imóveis, 
Hotel Olavo Bilac, Queijos 
Scala, Tinoco Engenharia, 
Qualiclean e Qualipaper. 
Conta com o apoio institu-
cional da Abrasel, Come-
vap, Sinhores, Prefeitura 
de Taubaté, Associação 
Comercial de Taubaté, 
Atualizar Cozinha Coor-
porativa e parceria de mí-
dia e divulgação com a 
revista Vitti, Quiririm 
News, Copyart e Gráfica 
Resolução. A programa-
ção completa, lista de es-
tabelecimentos participan-
tes, informação de cursos 
e mais informações pelo 
telefone (12) 997979710 
ou (12) 997150414

o mais grave. Agora, na 
última etapa, a vacina foi 
testada no Brasil, em Hon-
duras, no México, na Co-
lômbia e em Porto Rico. 
No Brasil 3.550 crianças 
e adolescentes entre 9 e 16 
anos das regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste 
foram vacinados. A imuni-
zação e o acompanhamen-
to foram feitos de junho 
de 2011 a abril de 2013. 
O laboratório, no entanto, 
vai acompanhar por mais 
cinco anos os imunizados 
Segundo Sheila Homsani, 
os resultados estão acima 
das expectativas da Orga-
nização Mundial da Saú-
de, que pretende reduzir 
em 50% a mortalidade por 
dengue até 2020. A dengue 
é considerada questão de 
saúde pública brasileira e 
é doença endêmica de cer-
ca de 100 países. De 1º de 
janeiro a 19 de julho deste 
ano, o Ministério da Saú-
de notificou 688.287 casos 
da doença e 554 mortes.

partamento Municipal de 
Trânsito em parceria com 
outras secretarias e insti-
tuições como o Corpo de 
Bombeiros e Polícia Mili-
tar promoverá ações alusi-
vas com diversas ativida-
des de conscientização de 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres. A pro-
gramação das atividades 
envolverá diversos pon-
tos da região central (blitz 
educativa), Shopping Pá-
tio Pinda (Minicidade do 
Trânsito) e avenida pró-
xima ao shopping (blitz e 
bafômetro descartável).
A abertura será no dia 
18, às 10h00 na Pra-
ça Monsenhor Mar-
condes, com a presen-
ça da banda regimental 
5º BPM-I, de Taubaté.

o prefeito Marcelo Vaque-
li, só pôde ser aprovado 
graças a Lei de Incentivo 
Fiscal que a nova Admi-
nistração criou e aprovou 
junto a Câmara Munici-
pal. “Mais um passo para 
o desenvolvimento de 
Tremembé. É uma inicia-
tiva muito importante para 
garantir emprego para as 
pessoas daqui. Há muitos 
anos que o povo tem que 
buscar emprego fora. As 
coisas já estão começando 
a mudar e estamos alegres 
com isso. Com a vinda 
dessas empresas para o 
município, iremos gerar 
renda para a cidade e assim 
aumentar as melhorias” 
– comemorou o prefeito.
Mais informações no site 
c i lo t remembe .com.br
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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

Prêmio Vale Sustentável
lança 2ª edição

em Taubaté
Este ano a expectativa é 
aumentar o número de 
participantes e também 
incentivar ainda mais o 
network entre as empresas 
de todo Vale do Paraíba.
O Prêmio Vale Sustentá-
vel lança a sua 2ª edição, 
com um coquetel para 
convidados, no dia 10 de 
setembro, às 19h30, no 
hotel Baobá, em Taubaté.
Com a proposta de pre-
miar projetos que valo-
rizam ações sustentáveis 
realizadas por diversas 
empresas e indústrias da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, o Prêmio 
Vale Sustentável, também 
pretende divulgar e refor-
çar o compromisso com 
a qualidade de vida da 
região em que vivemos.

A 1ª edição foi um suces-
so e contou com excelen-
tes projetos e empresas 
engajadas na sustentabi-
lidade, como as vence-
doras: Volkswagen, FLC 
Indústria e Comércio de 
Plásticos, Fatea, TIQ Tre-
membé Indústria Química 
e Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida.
Para essa edição a novi-
dade é a criação do Selo 
Sustentável para empre-
sas e instituições partici-
pantes e a organização de 
um grupo de trabalho que 
irá discutir e desenvol-
ver na prática ações que 
geram sustentabilidade.
De acordo com a ideali-
zadora do prêmio Aman-
da Assunção, a expecta-
tiva para essa edição é 

aumentar o número de 
participantes e também 
incentivar ainda mais o 
network entre as empresas 
de todo Vale do Paraíba. 
“Por isso a criação de um 
grupo de trabalho”, diz.
A inscrição é gratuita. Veja 
como inscrever a sua em-
presa no site www.premio-
valesustentavel.com.br.
A iniciativa é da Rede Di-
fusora de Comunicação 
em parceria com o Ciesp 
e o Instituto IS, tem o pa-
trocínio da Unitau, Basf, 
Sinal Comunicação, Uni-
med de Taubaté, Alpha 
Ambiental, Prefeitura de 
Taubaté, Hotel Baobá e 
CopyArt. Conta com a 
colaboração da Artcen, 
Promoative, Robson Sal-
gado e CRZ Multimídia.

Pindamonhangaba Distrito 
industrial da Água Preta
recebe galeria e asfalto

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras, 
deu início, nesta semana, 
à galeria de águas plu-
viais na rua 2 do distrito 
industrial da Água Pre-
ta, localizado em frente 
ao bairro do Morumbi.
No total, serão feitos 150 

metros de tubulação, com 
tubos de 0,60 de diâme-
tro, e mais cinco bocas de 
lobo. Em seguida, a rua 
receberá 300 metros de 
guias e sarjetas, para que 
possa receber o asfalto.
As melhorias abrange-
rão a Avenida Arthur dos 
Santos, também conheci-

da como Avenida 1, que 
já conta com galeria e re-
ceberá pavimentação as-
fáltica ao final da obra, 
somando 300 me-
tros de asfalto.
As melhorias complemen-
tarão a infraestrutura ne-
cessária para a instalação de 
novas indústrias no local.
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Aluna da equipe de Xadrez 
de Taubaté é campeã

brasileira escolar
No ultimo final de sema-
na aconteceu na cidade de 
São Sebastião do Paraíso, 
que fica no estado de Mi-
nas Gerais, o Campeonato 
Brasileiro de Xadrez Es-
colar tendo mais de 300 
jogadores de todo o país, 
dividido nas categorias 
1º ano do fundamental 
ao 3º ano ensino médio, 
masculino e feminino.
A Equipe de Xadrez de 
Taubaté que faz parte do 
Projeto de Xadrez nas 
Escolas, desenvolvido 
voluntariamente pela As-
sociação Valeparaibana 
de Xadrez - AVPX, com 
a coordenação e técni-
co Ralfus Marcel, esteve 
presente na competição e 
conseguiu ótimos resulta-
dos. Na categoria 1º ano 
ensino médio a destaque 
foi Agatha Hurba que foi 
a campeã invicta, na cate-
goria 1º ano fundamental a 
aluna Victória Fernandez 
que ficou na segunda co-
locação. Uma curiosidade 
sobre Victória é que ela 
completou 7 anos durante 
o evento, ganhando como 

presente esta belíssima co-
locação e o troféu de vice 
campeã . Na categoria 3º 
ano fundamental femini-
no a destaque foi Paulina 
Fernandez que se manteve 
entre as 10 primeiras colo-
cadas até a ultima rodada, 
quando numa partida bem 
disputada pela ultima ro-
dada ela foi superada pela 
adversária e terminando, 
na 12ª colocação. Paulina 
esta muito satisfeita pelo 
resultado e prometendo se 
empenhar nos treinamen-
tos para conseguir uma 
melhor classificação no 
próximo brasileiro. Na ca-
tegoria 6º ano fundamental 
masculino as surpresas fo-
ram as participações pela 
primeira vez dos alunos 
Daniel Chamorro, Julio 
Gabriel Brito e Gabriel 
Peregrino no campeonato, 
que terminaram no 16º, 17º 
e 20º na sequência que es-
tão os nomes, fazendo 03 
pontos cada um, atingindo 
50% dos pontos possíveis. 
Na mesma categoria teve 
também a participação do 
aluno que foi um dos re-

presentantes do Brasil no 
mundial da juventude, em 
2013, nos Emirados Ára-
bes o Luiz Hirokazu que fi-
cou, na 15ª colocação com 
3,5 pontos, na categoria 8º 
ano fundamental mascu-
lino o destaque da equipe 
foi Gabriel Masaharu que 
ficou na 22ª colocação.
“Nesta competição fiquei 
muito feliz e com o dever 
cumprido com os resulta-
dos que os nossos alunos e 
alunas tiveram. Outro mo-
tivo desta realização foi 
a participação e o acom-
panhamento dos pais no 
evento, mostrando que 
acreditam e apóiam o nos-
so projeto, à eles ficam os 
meus agradecimentos pela 
confiança que depositam 
na minha pessoa como 
professor dos seus filhos 
e filhas” falou o professor 
Ralfus Marcel. O Xadrez 
de Taubaté nesta competi-
ção teve o apoio da Pape-
laria Papeline, Escritório 
de Contabilidade Plane-
con, Escola Centro de Cul-
tura de Idiomas, Swuin-
dhara Relações Publicas.

Governo projeta salário 
mínimo para R$ 788,06 a 

partir de 2015

A previsão para o novo 
salário mínimo a partir de 
janeiro de 2015 é de R$ 
788,06, segundo a anun-
ciou a ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior 
nesta quinta-feira (28). A 
proposta está no Projeto 
de Lei Orçamentária Anu-

al (Ploa) 2015, já entregue 
ao presidente o Congresso, 
Renan Calheiros (PMDB
-AL). O Congresso deve 
agora analisar o projeto 
que tem prazo limite para 
votação. Miriam Belchior 
antecipou que o texto 
prioriza investimentos em 

saúde, educação combate 
à pobreza e infraestrutura. 
“Coloquei toda a equipe 
do ministério [do Planeja-
mento] à disposição, para 
os esclarecimentos neces-
sários, para que o Con-
gresso possa fazer uma 
análise rápida do Orça-
mento e votá-lo até o fim 
do ano, prazo que o presi-
dente do Senado [Renan 
Calheiros], confirmou que 
é possível fazer”, explicou 
a ministra. De acordo com 
o que determina a Consti-
tuição, a peça orçamentá-
ria precisa ser votada até 
22 de dezembro. O Or-
çamento Geral da União 
(OGU) é formado pelo 
orçamento fiscal, da segu-
ridade e pelo orçamento 
de investimento das em-
presas estatais federais. 

Produção industrial
cresce 0,7%

em julho
A produção industrial bra-
sileira cresceu 0,7% na 
passagem de junho para 
julho. É a primeira alta 
depois de cinco meses de 
queda, segundo dados da 
Pesquisa Industrial Men-
sal do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgados ontem, 
dia 2. Na comparação de 
julho deste ano com julho 
do ano passado, no entan-
to, a produção industrial 
teve queda de 3,6%. Re-
cuos também foram regis-
trados nos acumulados do 
ano (-2,8%) e dos últimos 

12 meses (-1,2%). O avan-
ço de junho para julho foi 
motivado por altas nos 
bens de consumo durá-
veis (20,3%) – máquinas 
e equipamentos usados no 
setor produtivo (16,7%) – 
e bens de consumo semi 
e não duráveis (0,7%).

Venda de veículos tem 
queda de 7,43% em

agosto mostra Fenabrave

A venda de veículos no país 
registrou queda de 7,43% 
em agosto, na comparação 
com o mês anterior, mos-
tra levantamento divulga-
do hoje (2) pela Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave). Em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, foi observado 
recuo de 16,05% na co-

mercialização. Também 
houve queda no compa-
rativo entre o acumulado 
dos oito primeiros meses 
do ano (-8,62%). No total, 
foram vendidos 404.217 
veículos em agosto, com 
um acumulado de 3,333 
milhões em 2014. Em 
igual período do ano pas-
sado, os números chega-
ram a 481.524 e 3,647 

milhões, respectivamente. 
Em julho deste ano, a co-
mercialização ficou em 
436.674 veículos. A venda 
de automóveis tem maior 
participação no mercado, 
representando 48,27% de 
janeiro a agosto. Em se-
guida, aparecem as motos, 
com taxa de participação 
de 28,88%, e veículos co-
merciais leves (como vans 
e furgões), com 16,22% 
No último mês, 193.146 
carros foram negociados 
– volume 7,12% menor do 
que o observado em julho 
(207.963). Em relação a 
agosto do ano passado, 
quando foram vendidas 
241.681 carros, o recuo 
chega a 20,08%. Consi-
derando apenas a venda 
de automóveis e veícu-
los comerciais leves, este 
mês de agosto é o pior 
dos últimos quatro anos.

Postos que praticam
“bomba baixa” e adulteração 

de combustível estão
na mira da ANP

Lista de postos de gasolina 
irregulares pode ser con-
ferida na internet. Os pos-
tos de gasolina que prati-
cam a chamada “bomba 
baixa” estão desde esta 
semanana mira da fiscali-
zação.  Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) 
criou um espaço na inter-
net para divulgar, mensal-
mente, a lista de postos 
revendedores de combus-
tíveis flagrados em ações 
de fiscalização cometendo 
irregularidades. Esta prati-
ca é caracterizada quando 
o consumidor recebe no 
veículo menos gasolina 
do que está registrado no 
mostrador da bomba do 
auto posto. O consumi-
dor também deve ficar em 
alerta e se proteger contra 
prejuízo no próprio mo-
mento da compra. É direi-

to de todos, por exemplo, 
solicitar o teste da proveta, 
que aponta a qualidade do 
combustível. leva apenas 
alguns minutos, e deve 
ser feito obrigatoriamente 
pelos responsáveis pelo 
posto, quando solicitado. 
Os casos de irregularidade 
são comuns e têm cresci-
do, de acordo com a ANP. 
Apenas em uma operação 
de fiscalização entre os 
dias 31 de março e 3 de 
abril deste ano, no Dis-
trito Federal, foram feitas 
35 interdições de bicos de 
abastecimento, 13 autos de 
constatação, 15 autuações 
e 36 notificações, além da 
coleta de seis amostras de 
combustíveis para análise 
laboratorial. A agência de-
clarou em nota que a partir 
de agora, uma página na 
internet vai disponibilizar 
resultado das operações 

que tem por meta “dar pu-
blicidade às ações de fisca-
lização e seus resultados, 
propiciando à sociedade, 
em geral, e ao consumi-
dor, em particular, ferra-
menta de proteção a seus 
interesses”. No site, apa-
recem os endereços dos 
estabelecimentos que já 
receberam julgamento de-
finitivo. Segundo a agên-
cia, a atualização periódi-
ca do portal possibilitará 
ainda que sejam incluídos 
novos postos autuados ou 
interditados, bem como 
retirados os que já tenham 
regularizado sua situação, 
seja por meio do pagamen-
to de multa, de obtenção 
de decisão judicial deter-
minando a retirada, de fa-
lhas no processo adminis-
trativo ou pelo fato de ter 
decorrido um ano, a partir 
do registro da infração.
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Prefeito de Tremembé
recebe presidentes de

grêmios estudantis

Nesta semana o Prefeito 
Marcelo Vaqueli recebeu 
em seu gabinete os alunos 
Gabriel Okubo Carius e 
Leonardo Lemes da Silva, 
presidentes dos grêmios 
estudantis das Escolas 
Amália Garcia Ribeiro 
Patto e Manuel Cabral res-
pectivamente. O encontro 
serviu para criação de uma 
parceria entre a Prefeitura 
e as escolas a fim de arre-
cadar fundos para partici-

pação dos alunos no Proje-
to “Jovens Protagonistas”. 
O projeto “Jovens Prota-
gonistas”  foi criado com 
o objetivo de promover na 
escola o respeito à diversi-
dade. Sua proposta utiliza 
metodologias próprias e 
inovadoras, a fim de ca-
pacitar jovens tornando-os 
seguros de suas práticas 
como protagonistas e fa-
cilitadores em oficinas de 
discussões sobre: Sexu-

alidade, 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.

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

Atriz de  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.

Comunicado sobre
Processo Seletivo 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.


