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A cidade de Tremembé 
vem se destacando com o 
Projeto Fazendo Arte, e já 
desponta na Região como 
uma grande motivadora e 
descobridora de talentos. 
O Fazendo Arte, mantido 
pela Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria de 
Educação, tem por missão 
estimular e formar bons 
músicos, com destaque 
para os instrumentos de 
orquestra como: violino, 
viola, violoncelo, contra-
baixo acústico, madeiras, 
metais e percussão. A tra-
jetória artística construída 
por cada aluno hoje se re-
verte na entrada de muitos 
no mercado de trabalho. O 
que não é fácil! A busca por 
‘bons profissionais’ torna 
a área artística cada vez 
mais competitiva. O do-
mínio do instrumento es-
colhido e o conhecimento 
na teoria musical são exi-
gências para o ingresso em 
uma orquestra. Os alunos 
do projeto de Tremembé 

recebem orientação técni-
ca e teórica. Recentemen-
te a Prefeitura de Taubaté 
abriu um processo seletivo 
para ingresso de alunos de 
música na Orquestra Sin-
fônica Jovem de Taubaté. 
Os candidatos tiveram que 
passar por uma banca exa-
minadora e mostrar suas 
habilidades musicais no 
instrumento pretendido. 
“Através da execução mu-
sical, será julgada a habili-
dade e desenvoltura técni-
ca, a sonoridade, a postura, 
o conhecimento estético, a 
afinação, o ritmo, as dinâ-
micas e a musicalidade’’. 
“Os alunos integrantes da 
Orquestra Sinfônica Jovem 
de Taubaté receberão uma 
bolsa de estudos a título de 
ajuda de custo no valor de 
R$ 500,00 mensais entre 
os meses de maio a janeiro 
de 2014”. Dentre os candi-
datos aprovados, três são 
alunos do Projeto Fazen-
do Arte de Tremembé. O 
que demonstra a serieda-

de e eficiência do trabalho 
executado pela sua equipe 
de profissionais. Parabéns 
aos talentosos alunos: 
Eloísa Rocha e Silva– 12 
anos – aluna de violino. 
Victor Rodrigues dos Ri-
beiro– 15 anos – aluno de 
viola. Lucas Rodrigues dos 
Santos– 15 anos – aluno 
de violino. Parabéns aos 
professores: Márcio Levi 
Teodoro e Mychaell Serêjo 
pelo trabalho maravilhoso 
que vem realizando junto à 
formação dos jovens talen-
tos tremembeenses. “ É um 
orgulho para nossa cidade. 
Parabéns aos jovens e pro-
fessores, estaremos torcen-
do pelo sucesso de todos.” 
- comentou o Prefeito Va-
queli. Jovens e adolescen-
tes da Rede Municipal de 
Ensino de Tremembé inte-
ressados em participar do 
Projeto Fazendo Arte de-
vem procurar informações 
na Rua Monteiro Lobato, 
50 – Tel.: 3672-1806 ou 
8121- 4833.

O Programa FAST (do in-
glês Família e Escola Jun-
tas) será implantado no 
município de Tremembé 
como projeto piloto desen-
volvido pela Secretaria de 
Educação, com apoio do 
MEC e assessoria técnica 
do Instituto Tavistock de 
Londres e da fundadora do 
programa, Dr. Lynn Mc-
Donald. Como parte das 
ações do Projeto Piloto, 
que terá a duração total de 
26 meses, os professores 
Tumaki Aruanã Cassiano 
e Fernanda Moraes foram 
fazer a formação inicial 
como Treinadores do Pro-
grama FAST na cidade 
de Madison, USA, acom-
panhando a Secretária de 
Educação, Cristiana Ber-
thoud que foi, a convite do 
evento, apresentar o Proje-
to Piloto brasileiro e tam-
bém participar do treina-
mento como re-certificada 
do programa. Desde mar-
ço, professores da Rede 
Municipal foram convi-
dados a se voluntariarem 
para atuação no Programa 
e os professores escolhi-
dos para este treinamento 
inicial, por seu nível de in-
glês fluente e experiência 
com atuação com famílias 
nas escolas, irão agora co-
laborar com o treinamento 
dos demais interessados 
que ocorrerá no Brasil a 
partir do final de agosto. 
O evento, “FAST Trai-
ning Conference & 25th 
Anniversary Celebration”,  
aconteceu entre os dias 
24 a 28 de junho e contou 
com a participação de re-
presentantes dos quatorze 
países onde o Programa já 
acontece. Além da opor-
tunidade de conhecerem 
as experiências comparti-
lhadas pelas equipes que 
implantaram e hoje co-
ordenam o programa em 
seus países, a equipe de 
Tremembé participou de 
grupos de discussão e as-
sessoria além de treina-
mento intensivo durante 
cinco dias. Os professo-

res Fernanda e Tumaki, 
os mais jovens treinandos 
do evento, foram elogia-
dos pela equipe coorde-
nadora do evento por suas 
atuações nas dinâmicas 
e sessões realizadas. En-
tre os dias 24 e 26 de ju-
lho próximo, durante o 3º 
EREP (Encontro da Rede 
de Educação), a equipe 
irá ministrar uma pales-
tra e quatro oficinas para 
compartilhar o que apren-
deram com os colegas.  
A comunidade também 
está convidada a participar 
e todos que tiverem interes-
se em aprender uma nova 
metodologia de integração 
entre famílias e escolas 
serão muito bem-vindos. 
(as atividades acontece-
rão no CREIX, Câmara 
Municipal e Escola Ma-
ria Dulce). Os objetivos 
do programa FAST são:  
trabalhar com as famílias 
para aumentar o respei-
to das crianças por seus 
pais como a autoridade 
na família; fortalecer os 
vínculo entre pais e filhos 
e a proximidade entre os 
membros da família; re-
duzir conflitos na família, 
construir redes de amizade 

entre os pais promoven-
do a interação das famí-
lias com filhos da mesma 
faixa etária e da mesma 
escola, aumentar o envol-
vimento parental na esco-
la e a liderança dos pais 
nas comunidades além 
de criar espaços para que 
os pais conversem entre 
si sobre a vida familiar e 
criação de filhos por meio 
de mecanismos auto sus-
tentáveis de apoio mútuo. 
“Pesquisas realizadas ao 
longo de mais de duas 
décadas comprovam que 
com o Programa FAST,  
que é recomendado pela 
ONU, diminuem os con-
flitos na família e na es-
cola e as crianças apren-
dem mais e melhor.  
É um programa excepcio-
nal, que traz de volta os 
valores básicos da Família 
e da Escola, as duas insti-
tuições responsáveis pelo 
desenvolvimento saudá-
vel de nossas crianças e 
jovens. Estamos muito 
confiantes de que FAST 
vai ajudar, e muito, nossas 
Comunidades Escolares”, 
diz a Secretária de Educa-
ção, Cristiana Mercadante 
Esper Berthoud.

PROFESSORES DE TREMEMBÉ  
PARTICIPAM DE TREINAMENTO 

DO PROGRAMA FAST

OAB realiza Prova Pe-
destre Corre Tremem-
bé; Percurso: 10 km, 5 
km e caminhada de 5 
km; Data: 01 de setem-
bro de 2013 (Domingo) 

com largada e chegada na  
PRAÇA GE-
RALDO COSTA,  
às 09h00  Kit: Reti-
rada no dia do even-
to, a partir das 06h00;  

Valores: a partir de R$ 
50,00 para advogados e 
R$ 55,00 público geral; 
Inscrições e regulamento 
no site:   http://www.mi-
nhasinscricoes.com.br.

OAB REALIZA
PROVA CORRE

TREMEMBÉ

Vale Histórico têm novas turmas de 
estudantes formadas pelo PROERD

Diversas cidades do Vale 
Histórico tiveram a for-
mação de novas turmas 
do Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas e a Violência (PRO-
ERD).  Em junho, as 
localidades de Bananal 
(126 alunos), Potim (346),  
Silveiras (132), Arapeí 
(47) e Lorena (520), di-
plomaram novos peque-
nos cidadãos que foram 
conscientizados para uma 
vida futura, longe dos ví-
cios e riscos de uma socie-

dade com seus perigos.  O 
programa PROERD nas 
cidades do Vale Histórico 
são de responsabilidade 
das equipes de policiais 
do 23° Batalhão de Polícia 
Militar, sediado em Lore-
na. O programa existe no 
Estado de São Paulo desde 
1993 e no 23°BPM/I desde 
1997, já formando respec-
tivamente 99.966 alunos, 
capacitando-os à "Dizer 
Não às Drogas e à Violên-
cia". O PROER possui 10 
lições que são aplicadas 

uma vez por semana, com 
duração de aproximada-
mente 50 minutos de aula 
cada lição sendo que a úl-
tima lição é a formatura. 
Aplicado exclusivamente 
por Policiais Militares e 
são direcionados aos estu-
dantes do 5º ano do ensi-
no fundamental, visando 
orientá-los sobre os ris-
cos oferecidos pelo uso 
de entorpecentes e, tam-
bém, instruí-los a se opor 
em caso de aliciamento 
de usuários e traficantes.

Jovens Tremembeenses são 
aprovados para ingressar na 
Orquestra Sinfônica Jovem 

de Taubaté
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea Volkswagen do Brasil 
oferece mais de 100
vagas para jovens

universitários e recém-
formados

A Volkswagen do Brasil 
está oferecendo 111 opor-
tunidades para universi-
tários e recém-formados. 
São 91 vagas para o Pro-
grama de Estágio e 20 
vagas para o programa de 
Trainees 2014. Os interes-
sados devem realizar a ins-
crição no site da empresa, 
nos seguintes links: Para o 
Programa de Estágios 2014 
(até 29/9/2013): www.vw.
com.br/estagio2014. Para 
o Programa de Trainees 
2014 (até o final do mês 
de agosto): http://www.
vw.com.br/pt/institucio-
nal/RecursosHumanos/
Programa_de_Trainee.
html. Programa de Está-
gios Volkswagen 2014.; 
As 91 vagas do “Progra-
ma de Estágio 2014 são 
destinadas a estudantes 
de cursos superiores e 
técnicos. Os estagiários 
atuarão nas unidades da 
Volkswagen do Brasil de 
São Bernardo do Campo, 
Taubaté, São Carlos e São 
José dos Pinhais. O can-
didato poderá optar onde 
quer fazer o estágio no ato 
da inscrição. Para partici-
par da seleção, o candidato 
deve estar cursando o pe-
núltimo ou último ano em 
2014. Além disso, deve ter 
bons conhecimentos de 
informática e inglês inter-
mediário. O programa tem 
até dois anos de duração e 
proporciona um plano de 
desenvolvimento indivi-
dual, com a participação 
do estagiário em um pro-
jeto aplicativo pertinente 
à sua área de atuação na 
empresa. A empresa ofere-
ce benefícios que incluem 
bolsa-auxílio, transporte 
fretado, seguro de vida, 

alimentação e desconto na 
compra de veículos zero 
quilômentro da marca. A 
cada ano, o Programa de 
Estágio da Volkswagen 
vem superando recordes 
de inscrições e tornando-
se cada vez mais atrativo. 
Para o programa de 2013, 
a empresa recebeu mais de 
28 mil inscritos para 70 
vagas. A relação candida-
to/vaga é de 400, ou seja, 
sete vezes mais concorri-
do que o vestibular para o 
curso de engenharia civil 
da USP, que teve 52 can-
didatos por vaga, sendo o 
mais procurado da Fuvest 
2012. As vagas são abertas 
para as diversas áreas da 
empresa para os seguin-
tes cursos: Nível técnico: 
Técnico em Administra-
ção, Técnico em Eletrôni-
ca, Técnico em Mecânica 
e Técnico em Secretaria-
do. Nível superior: Ad-
ministração de Empresas, 
Bacharel em Química, 
Ciências Contábeis, Ci-
ências Econômicas, Co-
mércio Exterior, Direi-
to, Engenharias, Gestão 
Empresarial, Informática, 
Jornalismo, Processamen-
to de Dados, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda, 
Secretariado e Sistemas de 
Informação. Programa de 
Trainees 2014: Para os re-
cém-formados, a Volkswa-
gen acaba de abrir 20 va-
gas para a quarta edição 
do Programa de Trainee 
2014 nas diversas áreas da 
empresa, como Planeja-
mento do Produto, Desen-
volvimento do Produto, 
Operações (Manufatura), 
Qualidade Assegurada, 
Compras, Finanças, Re-
cursos Humanos e Vendas 

& Marketing. O Programa 
de Trainee da Volkswagen 
tem duração de 18 meses 
com início marcado para 
13 de janeiro de 2014. As 
vagas estão distribuídas 
entre as unidades de São 
Bernardo do Campo (SP), 
Taubaté (SP), São Carlos 
(SP), Vinhedo (SP) e São 
José dos Pinhais (PR). 
Para concorrer, o candi-
dato precisa ter, no máxi-
mo, dois anos de formado, 
inglês fluente e o idioma 
alemão é um diferencial 
importante, bem como 
experiência profissional. 
Com o slogan “Se você 
tem paixão por carros, aqui 
é seu lugar.”, o Programa 
de Trainee tem um plano 
estruturado de desenvol-
vimento com mais de 150 
horas de treinamento, ati-
vidades específicas e “job 
rotation” em várias áreas. 
Os trainnes recebem re-
muneração competitiva, 
participação nos resulta-
dos, desconto na compra 
de veículos da marca, pre-
vidência privada, assistên-
cias médica e hospitalar, 
refeição no local e trans-
porte fretado subsidiados. 
Os Programas de Estágio 
e Trainees da Volkswagen 
oferecem aos estudantes e 
recém-formados a possibi-
lidade de iniciar e desen-
volver a carreira, propor-
cionando oportunidades 
que correspondam às suas 
expectativas profissio-
nais”, destaca o gerente 
executivo de Educação 
Corporativa da Volkswa-
gen do Brasil, Raimundo 
Ramos. Para informa-
ções sobre a Volkswagen 
do Brasil, acesse: www.
i m p r e n s a v w. c o m . b r

Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
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Com o objetivo de prio-
rizar as crianças e ado-
lescentes de Tremembé e 
mobilizar a sociedade para 
participar e acompanhar 
políticas públicas com este 
enfoque, o prefeito Mar-
celo Vaqueli irá receber 
em seu gabinete, crianças 
e adolescentes para um 
café da manhã. A idéia do 
café da manhã aconteceu 
logo depois que inúme-
ras cartas foram enviadas 
para o Fundo Social por 
crianças e adolescentes 
contendo sugestões e so-
licitações para o Prefeito.  

A iniciativa permite que 
a gestão municipal pos-
sa encontrar melhores 
formas para fortalecer 
políticas voltadas a este 
público, além de ser um 
importante ponto de en-
contro dos participantes 
para troca de informações, 
conhecimentos e experiên-
cias sobre diversos temas.  
Entre as metas estabe-
lecidas pelo programa, 
estão ações nas áreas da 
saúde, educação, prote-
ção contra maus tratos e 
garantias dos direitos. Ao 
tornar a gestão pública 

de Tremembé amiga da 
criança e do adolescente, 
o prefeito reforça ainda 
mais seu plano de governo 
para atuar de forma ativa 
e participativa, com ações 
efetivas e voltadas à me-
lhoria de vida e à garantia 
dos direitos deste público.  
Os interessados devem se 
cadastrar no Fundo Social 
de Solidariedade (ao lado 
do Pronto Atendimento) 
na Avenida Audrá, Centro. 
 Os menores de 18 anos 
deverão comparecer 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis.

PREFEITO RECEBERÁ 
CRIANÇAS E  

ADOLESCENTES PARA 
OUVIR SUGESTÕES E 
SOLICITAÇÕES. SAIBA 

COMO PARTICIPAR

A Prefeitura Municipal 
em parceria com o Fun-
do Social convida idosos 
tremembeenses acima de 
60 anos para representar 
o município no JORI ( Jo-
gos Regionais do Interior). 
A necessidade da inclusão 
dos idosos junto a socieda-
de deu origem aos jogos. 
Promovido pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
em parceira com a Secre-

taria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de 
São Paulo, a intenção é 
integrar a população idosa 
através do esporte para que 
mantenham uma qualida-
de de vida mais elevada. 
 Com regras adaptadas ao 
universo do idoso os jo-
gos contam com 14 mo-
dalidades como: Bocha, 
atletismo, buraco, dama, 
dominó, dança de salão, 

malha, truco, natação,  
vôlei, tênis de mesa e 
xadrez.. A competição 
acontece na cidade de 
Taubaté entre os dias 
24 e 29 de Setembro. 
 Os interessados devem 
comparecer ao Fundo  
Social (Av. Audrá - ao 
lado do Pronto Socor-
ro) para fazer a inscrição, 
para mais informações  
(12) 3674-3910

PREFEITURA MUNICIPAL  
CONVIDA IDOSOS  

TREMEMBEENSES PARA 
PARTICIPAR DOS JOGOS 
REGIONAIS DO INTERIOR

O prefeito Marcelo Va-
queli esteve reunido com 
representantes do Centro 
Paula Souza em São Pau-
lo na manhã do dia(26) 
para confirmar a chegada 
da instituição na cidade. A 
chegada dos cursos técni-
cos já havia sido anuncia-
da pelo prefeito como uma 
das prioridades do plano 
de governo e nesta sema-
na a notícia se confirmou. 
Inicialmente, a pedido do 
Centro Paula Souza um 
curso somente será aber-
to, Administração, com 40 
vagas. As aulas acontece-
rão no período noturno nas 
dependências da Escola 
Maria Dulce no Parque das 

Fontes.  O curso de Ad-
ministração é destinado a 
alunos que já concluíram o 
Ensino Médio, pois a gra-
de curricular inclui apenas 
disciplinas técnicas. A du-
ração é de um ano e meio, 
sendo 5 horas/aula por 
noite, de segunda à sexta-
feira. As aulas tem previ-
são de início no começo 
de fevereiro de 2014. As-
sim como todos os cursos 
administrados pelo Centro 
Paula Souza, os alunos de 
Tremembé terão que pres-
tar um vestibulinho para 
garantirem a vaga e as ins-
crições são gratuitas. “Este 
convênio vem a somar 
com tudo que estamos pro-

pondo. É mais uma opor-
tunidade de qualificação 
para nossos alunos que vai 
facilitar a entrada no mer-
cado de trabalho, sem con-
tar da credibilidade dos 
cursos administrados pelo 
Centro Paula Souza”, afir-
ma o prefeito. “Nossa re-
gião necessita de pessoas 
qualificadas que atendam 
a demanda das empresas 
e este é o principal objeti-
vo do Centro Paula Souza. 
A conseqüência disso são 
melhores empregos e me-
lhores salários, possibili-
tando ao jovem a oportu-
nidade de prosseguir seus 
estudos alcançando o nível 
universitário”, completa.

VAQUELI FAZ ACORDO 
COM CENTRO PAULA SOU-

ZA E TREMEMBÉ TERÁ 
CURSO TÉCNICO GRATUI-

TO EM 2014

Oficina de Dança – Jazz – Sede do Projeto 
Fazendo Arte –  Idade: de 10 a 17 anos.
Dias: 15 e 22 de julho – 14h às 15h

Oficina de Sapateado – Sede do Projeto Fa-
zendo Arte – Idade: de 8 a 12 anos.
Dias: 17 e 24 de julho – 14 às 15h

Oficina de Ritmos Brasileiros – (percussão, 
bateria e instrumentos musicais diversos)
Local: Praça da Estação -  Idade: a partir de 
8 anos (para pais e filhos).

Dias: 8 e 15 de julho – 09h às 11h
12 e 19 de julho – 14h às 16h.

Oficina de Dança de Rua – Praça da Estação 
– Idade: a partir de 7 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 18 e 25 de julho – 8:30h às 11:30h e 
das 14h às 17h

Oficina de Hip Hop – Praça da Estação – 
Idade: a partir de 7 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 12 e 26 de julho – 9h às 11h e das 14 
às 17h.

Oficina de Modelagem – Praça da Estação 
– Idade: a partir de 7 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias:9 e 16 de julho – 9h às 11:30h e das 14h 
às 16:30h.

Oficina de Maquiagem Recreativa – Praça da 
Estação – Idade: a partir de 7 anos.
Dias: 18 de julho – 9h às 11h e das 14h às 
16h.

Oficina de Alongamento – Sede do Projeto 
Fazendo Arte – Idade: mães de alunas do 

Projeto e senhoras da comunidade.
Dias: 16 e 18 de julho – das 16:30h às 17:30h 
e das 17:30h às 18:30h

23 e 25 de julho – das 16:30h às 17:30h e das 
17:30h às 18:30h.
Oficina de Mix Instrumental (Guitarra, baixo 
elétrico, cavaquinho e viola caipira) – Idade: a 
partir de 8 anos, todas as faixas etárias.
Dias: 11 e 15 de julho – 9h às 11h e das 15h às 
17h – Praça da Estação

Dias: 16 e 18 de julho – 9h às 11h e das 15h às 
17h – Praça da Basílica do Bom Jesus.

Oficina de Artes e Artesanato – Sede do 
Projeto – Idade: mães de alunos do Projeto e 
senhoras da comunidade.
Dias: 8, 10, 15 e 17 de julho – várias turmas – 
8:30h às 10h e 10h às 11:30h
14h às 15:30h e das 15:30h às 17h.

Oficina de Madeiras e Metais (saxofone, clari-
nete, trompete, trombone) – Idade: a partir dos 
9 anos, todas as faixas etárias.
Dias:15, 17 e 24 – 9h às 11h e das 15h às 17h 
– Praça da Basílica do Bom Jesus

Dia: 22 de julho – 9h às 11h e das 15h às 17h – 
Praça da Estação.

Oficina de Cordas (violino, viola clássica, 
violoncelo e contra-baixo acústico) – Idade: a 
partir de 8 anos, todas as faixas etárias.
Dias: 12 e 26 de julho – 9h às 11h e das 14h às 
16h – Praça da Basílica do Bom Jesus.

INSCRIÇÕES: de 25 de junho a 05 de julho 
ou até esgotarem as vagas.
INFORMAÇÕES: Rua Monteiro Lobato, 50, 
Centro – Tel. 3672 1806 - Tremembé

O Projeto Fazendo Arte da Secretária de Educação de Tremembé, oferece 
cursos gratuitos no período de férias para os alunos e comunidade em geral.

TREMEMBÉ: PROJETO
"FAZENDO ARTE"

OFERECE CURSOS
GRATUITOS EM JULHO
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A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé irá realizar a partir 
do mês de agosto um mu-
tirão visual que atenderá 
todas regiões da cidade. 
Adultos ou crianças, in-
dependente de possuírem 
planos de saúde ou não. 
Este projeto é conveniado 
com o Governo do Esta-
do, e será realizado em 
Parceria com a Secretaria 
de Ação Social e a Secre-
taria de Saúde do municí-
pio. Serão realizados 100 
atendimentos por mutirão, 
dando início nos dias abai-
xo: 04/08 e 18/08 - Jardim 
Maracaibo, Alberto Ron-
coni e Flor do Campo; 
25/08 e 01/09 - Jardim 
Santana, Jardim dos eu-
caliptos, Benvirá; 22/09 - 
Bairro dos Guedes;  29/09 
- Centro; Os interessados 

deverão procurar os PSFs 
do seu bairro e realizar um 
pré cadastro para serem 
atendidos no dia estipula-
do para cada bairro. Qual 
o objetivo do Mutirão? 
Tem como objetivo fazer 
a triagem dos pacientes de 
acordo com a complexida-
de do seu caso. Os pacien-
tes que tiverem acuidade 
visual satisfatória terá 
seu problema visual solu-
cionado no momento do 
evento, através da prescri-
ção de lentes corretivas (se 
necessário). Os casos mais 
complexos ( exemplos: 
catarata, glaucoma, doen-
ças da retina) serão iden-
tificados e encaminhados 
para avaliação especiali-
zada. Qual a importância 
do Mutirão da Saúde Vi-
sual? A importância deste 
projeto consiste em prover 

uma melhor qualidade de 
vida para os pacientes pre-
sentes no evento, tanto a 
nível pessoal como social, 
visto que a visão constitui 
um importante meio de 
comunicação e entrosa-
mento com o mundo. Os 
problemas visuais acarre-
tam ônus ao desenvolvi-
mento intelectual, profis-
sional e social das pessoas. 
Quais os benefícios da 
aderência desse Projeto?  
A conservação da boa vi-
são exige cuidados espe-
ciais. As principais ame-
tropias que podem afetar 
a visão são: miopia, hi-
permetropia, astigmatis-
mo e presbiopia. Esses 
diagnósticos podem ser 
corrigidos de maneira sim-
ples na maioria das vezes, 
apenas com a consulta do  
oftalmologista.

PREFEITURA MUNICIPAL  REALIZARÁ 
MUTIRÃO VISUAL GRATUITO EM

ADULTOS E CRIANÇAS

Pindamonhangaba vai 
promover no próximo dia 
1, a VI Conferência Mu-
nicipal de Assistência So-
cial. O tema de 2013 é “A 
gestão e o Financiamento 
na Efetivação do SUAS”. 
A realização do evento 
é do Conselho Munici-
pal de Assistência Social, 
que tem como presidente, 
Carmen Silvia de Paula 
Alves. A atividade acon-
tecerá no Educandário São 
Vicente de Paulo, ao lado 
da Casa Pia, localizado na 
rua São João Bosco, 49, 

Santana, das 13 às 17h30.  
A conferência tem como 
objetivo analisar, propor 
e deliberar as diretrizes 
para a gestão e financia-
mento do  SUAS - Siste-
ma Único de Assistência 
Social   com base na ava-
liação local, reconhecen-
do a corresponsabilidade 
de cada ente federado.  
A abertura está programa-
da para as 13h30 do dia 
12 de julho. Os interes-
sados em participar po-
derão dirigir-se ao local 
e fazer a inscrição mo-

mentos antes do início.  
De acordo com a progra-
mação definida pela orga-
nização, haverá uma pa-
lestra com o tema “Gestão 
e o Financiamento na Efe-
tivação do SUAS”, com 
Marcela Purini Belem, 
formada em ciências so-
ciais e doutoranda na área.  
Após às 15 horas, os gru-
pos irão avaliar as de-
liberações e discutir as 
ações, posteriormente,  
acontecerá uma plenária e, 
na sequência, a eleição dos 
delegados.

Cidade promove VI
Conferência Municipal de 

Assistência Social

Após três dias de com-
petições, a equipe de 
atletismo feminina de 
Tremembé consagrou-
se CAMPEÃ da 2ª DIVI-
SÃO dos 57º Jogos Re-
gionais que acontecem na 

cidade de Caraguatatuba. 
 A equipe conquistou 
ainda a terceira coloca-
ção no masculino, no to-
tal foram 38 medalhas 
conquistadas. “Estamos 
muito felizes pelo re-

sultado da competição.  
Os nossos tremembeenses 
nos representaram muito 
bem nesta competição tão 
importante. Tremembé 
está de parabéns!” Disse o 
prefeito Vaqueli.

EQUIPE DE ATLETISMO DE  
TREMEMBÉ É CAMPEÃ DA 
2ª DIVISÃO DOS 57º JOGOS 

REGIONAIS DE
CARAGUATATUBA

RAFAELA MARTINS DO AMARAL

2ª COLOCADA  HEPTATLO 

PRISCILLA DA CRUZ AMARAL

2ª  COLOCADA NO SALTO EM DIS-
TÂNCA

2ª  COLOCADA  3KM MARCHA 
ATLÉTICA 

CAMPEÃ   100m COM BARREIRAS  

LETICIA DE OLIVEIRA MIRANDA

8ª  COLOCADA 800 METROS RA-
SOS 

10ª  COLOCADA 1500 m

YASMIN DE SOUZA PACHECO

6ª  COLOCADA 200m RASOS 

4ª  COLOCADA 400 m RASOS 

BIANCA ISABELA DE ARAUJO
4ª  COLOCADA 200 m RASOS  

2ª  COLOCADA 100 METROS RA-
SOS 

2ª  COLOCADA NO SALTO EM AL-
TURA  

VALÉRIA CRISTINE NEVES FER-
REIRA

5ª  COLOCADA 400 m RASOS

JULIANA APARECIDA NEVES 
FERREIRA

6ª  COLOCADA ARREMESSO DE 

PESO

2ª  COLOCADA LAÇAMENTO DO 
DARDO

3ª  COLOCADA NO LANÇAMENTO 
DO DISCO

3ª  COLOCADA NO LANÇAMENTO 
DO MARTELO    

CAMILA DE JESUS CHAGAS CA-
MARGO

2ª  COLOCADA LANÇAMENTO DO 
MARTELO

2ª  COLOCADA ARREMESSO DO 
PESO

3ª  COLOCADA LAÇAMENTO DE 
DARDO

2ª  COLOCADA LANÇAMENTO DO 
DISCO 

REVEZAMENTO 4 X 400m

PRISCILLA

YASMIN     

LEITICIA

VALÉRIA 

REVEZAMENTO 4 X 100 m
PRISCILLA

VALÉRIA      

BIANCA

YASMIM

Confira abaixo a Classificação Geral:


